
Nette 
tussenwoning!
ANNA BIJNSSTRAAT 30, GORINCHEM

Met een zonnige achtertuin!



De makelaars
van deze woning
Onze makelaars helpen je graag met al jouw vragen over de woning. 
Bel 0183 67 29 92 of mail naar jimmy@vanekerenkuiper.nl of tessa@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.

Jim Hammer

Tessa van Ekeren

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

Woonkamer met 
open keuken.

Objectgegevens

Vraagprijs € 1.285 p.m.

Aanvaarding in overleg, kan snel

Soort eengezinswoning

Type woning tussenwoning

Aantal kamers 5

Inhoud 310 m³

Perceeloppervlakte 112 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

100 m²

Bouwperiode 1989

Ligging in woonwijk

Tuin 1000 cm x 600 cm

Positie hoofdtuin west



Omschrijving
- Keurig onderhouden tussenwoning in Gorinchem-Oost

- 4 slaapkamers

- Gelegen in een kindvriendelijke omgeving!

Achtertuin met een stenen 
berging. 



Deze goed onderhouden tussenwoning is gelegen 
op een fijne locatie gesitueerd in Gorinchem-Oost, 
op steenworp afstand van het park met veel groen, 
een speelgelegenheid, een winkelcentrum en 
basisscholen. Op fietsafstand is het centrum van 
Gorinchem te bereiken.




Kenmerken van de woning: een lichte woonkamer, 
drie slaapkamers op de eerste verdieping, een nette 
badkamer en een ruime tweede verdieping met een 
vierde slaapkamer.







De zonnige besloten achtertuin op het westen biedt 
veel privacy en heeft aan de achterzijde een stenen 
berging.




De woning is gelegen in de moderne wijk 
Gorinchem-Oost. Deze kindvriendelijke wijk is 
voorzien van alle denkbare faciliteiten, zoals een 
winkelcentrum, sportcomplex, scholen en een 
apotheek, welke op loopafstand van de woning zijn 
gelegen.




Het sfeervolle centrum van Gorinchem ligt op zo'n 
vijf minuten fietsen en kent diverse 
winkelpromenades en de Grote Markt met zijn 
gezellige terrassen en horecagelegenheden.















Begane grond: entree; hal met toilet, meterkast, 
trapopgang en toegang tot de woonkamer; fijne 
lichte woonkamer met deur naar de tuin en een 
trapkast; U-vormige keuken voorzien van een 
inductie kookplaat, afzuigkap, koelkast, combi-
oven, vaatwasmachine en een spoelbak. De gehele 
begane grond is voorzien van een laminaatvloer.




Eerste verdieping: middels de overloop; 3 
slaapkamers; nette badkamer voorzien van een 
combi ligbad, een wastafel met meubel en een 
toilet.




Tweede verdieping: voorzolder met 
witgoedaansluitingen, dakraam, CV-opstelling 
(Vaillant, 2018) en MV-unit; slaapkamer voorzien 
van een dakraam en berging achter de 
knieschotten.




Buiten:

- De zonnige besloten achtertuin op het westen 
biedt veel privacy en heeft aan de achterzijde een 
stenen berging.

- De achterzijde van het woonhuis beschikt over een 
elektrisch bedienbaar zonnescherm.

- De woning is voorzien van buitenkranen aan de 
voor- en achterzijde.









Algemeen:

- Het woonhuis beschikt over houten kozijnen met 
dubbele beglazing.

- Er is voldoende parkeergelegenheid in de directe 
omgeving.

- Er is mechanische ventilatie in de woning 
aanwezig.




Voorwaarden:

- Huurprijs per maand € 1.285,- exclusief gas, water 
en elektra. 

- Huurperiode minimaal 1 jaar.

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

- De borgsom bedraagt 2 maanden huur.

- De woning is te betrekken in overleg, kan snel.





Woonkamer met veel 
lichtinval!













Bekijk jouw

Bekijk de woning  >

nieuwe
droomwoning
op de website!



Plattegrond

Even binnenkijken? 

Klik hier om de 3D-Plattegrond 

te bekijken. 

Even binnenkijken?

Klik hier om de virtuele tour te bekijken 
van deze woning via Matterport.



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart

Woon je binnenkort 
op deze locatie?”



Aantekeningen


