
Luxe 2-kamer app. 
te huur!
ST. JANSKERKHOF 17 A, CULEMBORG

Met parkeer-plaats en buitenplaats



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 jony@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.

Jony van Kempen

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

Gelegen in het 
historische 
stadscentrum!

Objectgegevens

Vraagprijs € 1.000 p.m.

Aanvaarding in overleg

Soort benedenwoning

Type woning appartement

Aantal kamers 2

Inhoud 230 m³

Perceeloppervlakte niet van toepassing

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

46 m²

Bouwperiode 1928

Ligging in centrum, beschutte ligging

Tuin 250 cm x 550 cm

Positie hoofdtuin zuidwest
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Omschrijving
NU TE HUUR!




Volledig gemoderniseerd 2- kamer appartement met parkeerplaats gelegen in het centrum van Culemborg!

Met parkeerplaats op 
naastgelegen terrein!
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Dit appartement is gelegen op een centrale locatie 
in het centrum van Culemborg.

Het appartement is in 2021 volledig gerenoveerd. 
Het appartement is nieuw opgeleverd en voorzien 
van een moderne badkamer en keuken. Het 
appartement heeft een oppervlakte van circa 46 m² 
en is voorzien van een half open keuken met een 
volledig nieuwe inrichting en diverse 
inbouwapparatuur, een badkamer en suite en een 
woonkamer. Vanuit de keuken is de binnenplaats 
bereikbaar. De woning biedt veel privacy en heeft 
veel lichtinval door middel van de hoge ramen.





De woning is gelegen in een rustige straat midden in 
het centrum. Alle voorzieningen zijn op loopafstand.




Begane grond: entree; sfeervolle hal voorzien van 
een meterkast, een bergkast met boiler vat en MV-
unit, een separaat toilet en toegang tot de 
woonkamer en slaapkamer. De slaapkamer is 
voorzien van een badkamer en suite met wastafel 
en inloopdouche. De woonkamer is voorzien van 
veel lichtinval en heeft toegang tot de halfopen 
keuken. De keuken is geheel nieuw en beschikt over 
diverse inbouwapparatuur waaronder een 
inductiekookplaat, een afzuigkap, een vaatwasser, 
een spoelbak, een koelkast, een vriezer en 
combioven. Daarnaast heeft de keuken enorm veel 
opbergruimte. Vanuit de keuken is tevens de 
bergruimte met witgoedaansluiting te bereiken en is 
er toegang tot de buitenplaats waar het heerlijk 
vertoeven is in de zon!







Algemeen:

- Het appartement is in 2021 volledig gerenoveerd.

- Het appartement is voorzien van dubbel glas en 
muurisolatie.

- Het gehele appartement is voorzien van inbouw 
spots en Philips Hue lichtsysteem.

- De binnenplaats is gelegen op het zuidwesten.

- De verhuur is inclusief het gebruik van een 
parkeerplaats op afgesloten terrein, gelegen naast 
het complex.




Voorwaarden:

- Huurprijs per maand € 1.000,- inclusief 
servicekosten en parkeerplaats en exclusief 
gebruikerslasten.

- Huurperiode minimaal 1 jaar.

- Oplevering en huurcondities in overleg en na 
goedkeuring van de verhuurder.

- De borgsom bedraagt 2 maanden huur.

- Huurder dient middels recente salarisstroken of 
een werkgeversverklaring aan te tonen dat het 
(gezins-) inkomen minimaal 2x netto (3x is een pre) 
per maand bedraagt. Indien het inkomen niet 
toereikend is kunnen extra zekerheden worden 
gevraagd.













Ligging:

Het pand is gesitueerd aan een toegangsweg tot 
het stadscentrum van Culemborg; deze wordt 
gekenmerkt door haar authentieke panden en een 
gevarieerd winkelaanbod. De woning bevindt zich 
op loopafstand van de fraaie jachthaven van 
Culemborg en de uitgestrekte wandelpaden door de 
uiterwaarden aan de ene kant en het bruisende van 
de binnenstad aan de andere kant. Op slechts 
enkele meters bevindt zich het historische 
marktplein met het stadhuis (architect Rombout 
Keldermans, 1534-1539) en de Binnenpoort. De 
woning is gelegen binnen het gebied dat is 
aangewezen als beschermd stadsgezicht.




Grotere steden (o.a. Den Bosch, Utrecht en de 
Randstad) zijn uitstekend bereikbaar zowel per trein 
(op fietsafstand bereikbaar) als per auto. 
Culemborg heeft o.a. een eigen polikliniek, 
bibliotheek, een stadstheater, vele restaurants, 
eetcafes en gezellige terrasjes.
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Volledig 
gemoderniseerd en 
gestyled naar de 
huidige woonwensen!
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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. 

14



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

