
Verrassende

woning!
DORPSWEG 111, HOORNAAR

Zonnige achtertuin!



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 mark@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.

Mark Bikker

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

Speelse woonkamer 
met  sfeervol 
stookpunt en 
openslaande 
tuindeuren

Objectgegevens

Vraagprijs € 375.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning vrijstaande woning

Aantal kamers 5

Inhoud 719 m³

Perceeloppervlakte 280 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

186 m²

Bouwperiode 1906-1930

Ligging in centrum

Tuin 690 cm x 1130 cm

Positie hoofdtuin west
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Omschrijving





- Verrassende vrijstaande woning!

- Zonnige achtertuin waar je altijd een zon- of schaduwplek kunt vinden!

Heerlijk wonen in een fijne 
woning!
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Deze gezinswoning heeft een woonoppervlak van 
ca. 186 m² en is gelegen op een perceel van 280 m².




Kenmerken van de woning: speelse woonkamer, een 
dichte keuken met diverse inbouwapparatuur, een 
bijkeuken, 2 badkamers, 4 slaapkamers en een 
hobby-/werkkamer. De voortuin biedt plaats voor 
het parkeren op eigen terrein. De fraai aangelegde 
achtertuin is gelegen op het westen en beschikt over 
diverse terrassen, borders, een gazon en een 
achterom.







Diverse voorzieningen als winkels, een basisschool, 
een speelplaatsje en trapveldje, het openbaar 
vervoer en het buitengebied bevinden zich in de 
nabije omgeving.




Kortom: heerlijk wonen in een fijne woning in het 
dorp Hoornaar!




Begane grond: entree; hal met meterkast, separaat 
toilet met fonteintje; speelse woonkamer met trap 
naar de eerste verdieping, toegang tot de kelder, 
sfeervol stookpunt en openslaande tuindeuren; 
dichte keuken in hoekopstelling voorzien van 
koelkast, kookplaat, afzuigkap, oven en dubbele 
spoelbak; badkamer met inloopdouche, ligbad, 
wastafelmeubel, designradiator en inbouwspotjes; 
bijkeuken voorzien van witgoedaansluitingen en 
tuindeur; hobby/werkkamer met tuindeur.









Eerste verdieping: overloop; ouderslaapkamer met 
dakvenster, slaapkamer met vaste kast t.b.v. de CV-
opstelling en vaste trap naar slaapvide; slaapkamer 
met vaste kast; slaapkamer met vaste trap naar de 
bergvliering; badkamer met een massagedouche 
(defect), een wastafel, een toilet en een dakvenster.




Tweede verdieping: ruime bergvliering




Kelder: ruime kelder, ideaal om te gebruiken als 
wijnkelder. Hier is het altijd lekker koel.




Tuin:

- Fraai aangelegde achtertuin op het westen, welke 
te bereiken middels de achterom.

- Hier kunt u in alle privacy genieten van uw rust op 
één van de terrassen.




Algemeen:

- De oprit biedt plaats voor het parkeren op eigen 
terrein.

- Het woonhuis is grotendeels voorzien van dubbele 
beglazing.

- Het pand verkeerd in goede staat. De afwerking 
dient op sommige punten gemoderniseerd te 
worden.











Ligging:

Hoornaar ligt tezamen met een aantal andere 
dorpen langs de Giessen in de gemeente 
Molenlanden. De schilderachtige lintbebouwing, die 
het dorp kenmerkt, bevat veel oude boerderijen en 
woonhuizen. In de wintermaanden kan schaatsend 
Hoornaar zich hier volledig uitleven en wordt de 
bekende Molentocht georganiseerd. Van de vele 
poldermolens die de Alblasserswaard rijk is, vinden 
we een viertal rondom Hoornaar.




In het dorp vindt u een compleet en goed 
voorzieningenniveau. Op korte afstand vinden we 
het uitgebreide en gezellige stadscentrum van 
Gorinchem. De centrale geografische ligging van 
Hoornaar vlakbij het knooppunt van de A-15 en A-27 
bij Gorinchem is zonder meer gunstig te noemen. 
Steden als Rotterdam, Breda, Utrecht en 's-
Hertogenbosch zijn binnen 30 autominuten 
bereikbaar.
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Deze gezinswoning 
heeft een 
woonoppervlak van ca. 
186 m² en is gelegen op 
een perceel van 280 
m².
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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

