
Sfeervol 3-kamer 
appartement!
GLASBLAZERSTRAAT 15, LEERDAM

met weids en groen uitzicht!



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 of dennis@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

Dennis Kuiper

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

Op een van de 
mooiste plekjes van 
Leerdam!

Objectgegevens

Vraagprijs € 489.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort portiekflat

Type woning appartement

Aantal kamers 3

Inhoud 416 m³

Perceeloppervlakte niet van toepassing

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

130 m²

Bouwperiode 2003

Ligging aan rustige weg, in woonwijk, vrij uitzicht

Balkon 2,58 m. x 4,97 m.

Positie balkon zuidoost
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Omschrijving



- Sfeervol en luxe 3-kamer appartement!

- Op één van de mooiste plekjes van Leerdam!

- Inpandige garage met elektrische deur en separate berging.

- Zonnig balkon met weids uitzicht over het vele groen!

Gelegen op steenworp afstand 
van alle voorzieningen!
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De woning is gesitueerd op de tweede etage en 
maakt deel uit van het in 2003 gebouwde 
appartementencomplex 'De Glasblazerstraat 1 t/m 
23', gelegen in de woonwijk 'Ter Leede'. In de jaren is 
het geheel keurig bewoond en onderhouden en 
biedt dan ook veel wooncomfort. Het appartement 
heeft een woonoppervlakte van circa 130 m² en 
beschikt over een woonkamer met veel lichtinval, 
een ruim balkon met weids uitzicht, 2 slaapkamers, 
een halfopen keuken met diverse 
inbouwapparatuur, een bijkeuken en een nette 
badkamer.





Kortom: gelijkvloers wonen op een prachtige locatie!




Globale indeling:

Begane grond: afgesloten entree met 
videofooninstallatie, brievenbussen, lift en het 
trappenhuis.




Tweede verdieping: gemeenschappelijke hal met 
meterkast; privé entree tot het appartement; gang 
met toegang tot de woon- en slaapvertrekken; zeer 
ruime woonkamer met veel lichtinval door de vele 
raampartijen, toegang tot het zonnige balkon, 
gelegen op het zuidoosten, middels een schuifpui; 
nette halfopen keuken met diverse 
inbouwapparatuur (o.a. een keramische kookplaat 
(4-pits), een afzuigkap, een vaatwasser, een 
koelkast, een combi magnetron/oven en een 
spoelbak); geheel betegeld toilet met fonteintje; 









bergkast met opstelling HR cv. combiketel (Nefit, 
2003); betegelde wasruimte met o.a. 
witgoedaansluitingen en berging; 2 slaapkamers, 
waarvan 1 in directe verbinding met de badkamer; 
keurige, geheel betegelde badkamer met een 
hoekligbad (+ jets), een douchecabine, een toilet, 
een dubbele wastafel en een badkamerkast.




Buitenruimte/balkon:

Ruim balkon (circa 13 m²), gelegen op het zuidoosten 
en met weids uitzicht over het vele groen.




Algemeen:

- Er is een elektrisch bedienbaar zonnescherm 
aanwezig aan de balkonzijde.

- De woning is volledig geïsoleerd gebouwd.

- Het geheel verkeert in goede staat van onderhoud.

- De gemeenschappelijke ruimtes beschikken over 
volledig elektrische deuren.

- Op het platte dak zijn zonnepanelen geplaatst ten 
behoeve van de elektrische voorzieningen van de 
gemeenschappelijke ruimtes.

- Er is een separate berging aanwezig in het 
souterrain.

- Bij de woning behoort een inpandige garage; 
voorzien van een elektrische deur.

- De servicekosten bedragen thans € 204,- per 
maand ten behoeve van de gezonde VvE.







Ligging:

Leerdam, met circa 21.000 inwoners, ligt op de 
grens van Zuid-Holland en Gelderland in het gebied 
'Vijfheerenlanden' aan het riviertje de Linge. Een 
afwisselend landschap van weilanden, 
boomgaarden, grienden en rietvelden. Leerdam is 
zeer centraal gelegen in het land, in directe 
omgeving treft u de A27, A2 en A15. Grote steden als 
Breda, Utrecht en Rotterdam zijn bereikbaar binnen 
30 autominuten.




De stad heeft een rijke geschiedenis, welke terug te 
vinden is in goedbewaarde historische gebouwen, 
zoals de Grote Kerk, het Hofje van mevrouw van 
Aerden, de stadswallen aan de Zuidwal en het Oude 
Raadhuis. Met de vestiging van de eerste 
glasblazerij in 1765 werd een onuitwisbaar stempel 
op Leerdam gedrukt. Tot op heden staat Leerdam 
internationaal als Glasstad bekend.




Leerdam biedt een compleet pakket qua sport, zorg 
en onderwijs (basis- en voortgezet onderwijs). Het 
sfeervolle stadscentrum beschikt over uitstekende 
winkelvoorzieningen.
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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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Kadastrale kaart
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Locatie op de kaart

Woon je binnenkort 
op deze locatie?”

22



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

