
Bijzonder en 
karakteristiek!
WATERPOORT 3, ASPEREN

Gelegen aan rivier de Linge!



De makelaars
van deze woning
Onze makelaars helpen je graag met al jouw vragen over de woning. 
Bel 0345 63 21 00 of mail naar kimsmit@vanekerenkuiper.nl

Flexibel en goed bereikbaar!
 Onze 6 makelaars zijn flexibel 
en goed bereikbaar, waardoor 
je altijd snel terecht kunt, ook ‘s 
avonds en in het weekend.

Midden in het werkgebied! 

Je bent van harte welkom voor 
een kop koffie in onze twee 
moderne kantoren op goed 
bereikbare locaties in Leerdam 
en Dalem-Gorinchem.

Alle kennis in huis! 

De kennis van een groot, 
hoogopgeleid team, 
waarbinnen iedere makelaar 
zijn eigen specialisme heeft. 

Ook kun je voor je hypotheek

en verzekeringen bij Van Ekeren 
terecht. 

Vrijblijvende waardecheck 

Heb je een eigen woning 

en ben je benieuwd naar 

de waarde? Wij komen 
kosteloos bij je langs.

Kim Smit

Lees deze brochure voor de ins en outs van de woning. 

Meer weten over Van Ekeren Kuiper?

Bekijk onze website
Blijf op de hoogte en volg ons op Instagram
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https://www.instagram.com/vanekerenkuiper_makelaar/?hl=nl
https://www.vanekerenkuiper.nl/overons/


Kenmerken

Waan jezelf in 
vakantiesferen!

Objectgegevens

Vraagprijs € 300.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning halfvrijstaande woning

Aantal kamers 5

Inhoud 413 m³

Perceeloppervlakte 120 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

108 m²

Bouwperiode 1935

Ligging aan water, aan rustige weg, in woonwijk, vrij 
uitzicht

Tuin 860 cm x 250 cm

Positie hoofdtuin west
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Omschrijving



- Waan jezelf in vakantiesferen!

- Op één van de mooiste locaties aan de rand van Asperen met schitterend vrij uitzicht over de Linge!

- Bijzonder sfeervol en karakteristiek woonhuis!

Deze half-vrijstaande jaren '30 woning is gunstig 
gesitueerd in de geliefde oude kern van Asperen. Via 
de voorzijde komt u op stadswal met prachtig 
uitzicht op de rivier de 'Linge'. De woning heeft een 
woonoppervlak van circa 108 m².




Kenmerken van de woning: woonkamer en-suite, 
uitgebouwde keuken aan de achterzijde, een 
bijkeuken, 3 mooie slaapkamers en 2 badkamers.

In 2005 is de badkamer en 1 slaapkamer op de 
eerste verdieping nieuw opgebouwd. Het geheel 
beschikt nog over vele authentieke en originele 
elementen/details; onder andere een klassieke 

trap, een kamer-en-suite met glas-in-lood 
schuifdeur en de erker met glas-in-lood 
bovenramen aan de voorzijde.




De woning verkeert in redelijke staat van onderhoud 
en is dan ook op zoek naar een nieuwe eigenaar met 
twee rechterhanden en/of iemand die naar eigen 
wens en smaak een fijne plek wil creëren.




Een bijzonder sfeervol en karakteristiek woonhuis op 
een schitterende locatie!




Globale indeling:

Begane grond: entree met hal, klassieke 
trapopgang, meterkast, garderobe en een kelder/
provisieruimte; sfeervolle kamer-en-suite met erker, 
houtkachel en originele houten vloerdelen; uitbouw 
aan de achterzijde met keuken, in rechte opstelling 
geplaatst en voorzien van enkele apparatuur; 





Schitterend vrij uitzicht!
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bijkeuken met o.a. opstelling HR cv. combiketel 
(Intergas, 2015), witgoedaansluitingen, bergruimte 
en deur naar de tuin; toilet; badkamer met douche 
en wastafel.




Eerste verdieping: centrale overloop met 
ingebouwde kastenwand en dakraam; eerste 
slaapkamer gelegen aan de voorzijde met prachtig 
uitzicht over de Linge en ingebouwde kastruimte; 
tweede slaapkamer met dakraam; derde 
slaapkamer aan de achterzijde (gerealiseerd in de 
opbouw); tweede badkamer (eveneens gesitueerd in 
de opbouw) met ligbad, toilet en wastafel.




Tuin:

De achtertuin is gelegen op het westen, is volledig 
bestraat met klinkers en voorzien van een 
vrijstaande houten berging en een achterom.



























Ligging:

De gemeente West Betuwe ligt centraal in het land 
tussen de rivieren de Linge en de Waal. De 
gemeente behoort tot de provincie Gelderland en 
heeft een oppervlakte van circa 5.456 hectare.




Asperen is een oud stadje, waarvan de eerste 
schriftelijke vermelding stamt uit het jaar 893. De 
middeleeuwse ommuring, de waterpoort en de 
kerktoren bepalen het karakteristieke beeld van de 
plaats. In de vorige eeuw zijn in het landelijk gebied 
rond Asperen als onderdeel van de Hollandse 
Waterlinie een aantal forten aangelegd. Zoals het in 
1847 gereedgekomen Fort Asperen, Fort Diefdijk en 
Fort Nieuwesteeg.
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Aanwezigheid van 
authentieke en 
originele elementen/
details!
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Bekijk jouw

Bekijk de woning  >

nieuwe
droomwoning
op de website!
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Plattegrond

Even binnenkijken? 

Klik hier om de 3D-Plattegrond 

te bekijken. 
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Plattegrond
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Plattegrond
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Kadastrale kaart
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Locatie op de kaart

Woon je binnenkort 
op deze locatie?”
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Aantekeningen
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Stappenplan

Een woning kopen doe je niet zomaar. Tenminste, niet iedereen. Welke stappen moeten 

er nu worden doorlopen? Wij vertellen jou de 5 stappen naar jouw droomwoning.

Enthousiast geworden? 
Dan is het tijd om
door te pakken!
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Het geld regelen
voor jouw

Maak nu een afspraak voor een gratis 

1e hypotheek-gesprek. Bel ons op 0183 67 29 99, 

of mail naar hypotheken@vanekeren.nl

droomhuis
doe je niet alleen.

Interesse in de woning? 
Neem contact op met 

één van onze kantoren.

Voorwaartsveld 5a

Leerdam



0345 632 100

Beatrixlaan 2a 

Dalem



0183 672 992

vanekerenkuiper.nl

http://www.vanekerenkuiper.nl

