
Sfeervolle jaren 
'30 woning
VOORSTE GEWIND 1, HEUKELUM

Uitbouw aan de achterzijde



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 dennis@vanekerenkuiper.nl of jimmy@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.

Dennis Kuiper

Jim Hammer

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

Parkeren op eigen 
terrein

Objectgegevens

Vraagprijs € 1.450 p.m.

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning 2-onder-1-kapwoning

Aantal kamers 4

Inhoud 385 m³

Perceeloppervlakte 375 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

100 m²

Bouwperiode 1930

Ligging vrij uitzicht
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Omschrijving
- Sfeervolle jaren '30 woning

- Uitgebouwde twee-onder-één-kapwoning

- Parkeren op eigen terrein

- Vrij uitzicht!

Fraai aangelegde voortuin
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Aan het Voorste Gewind 1 staat deze sfeervolle jaren 
'30 twee-onder-één-kap woning. De woning dateert 
uit 1930 en is in de loop der jaren uitgebouwd en 
verbouwd. De woning staat op een ruim perceel en 
heeft woonoppervlakte van ca. 100 m². Het 
woonhuis beschikt over een sfeervolle woonkamer, 
een halfopen keuken met diverse 
inbouwapparatuur, een ruime badkamer, 3 
slaapkamers op de eerste verdieping en een royale 
bergzolder. De woning heeft een voor-, zij- en 
achtertuin. 







Doordat de woning aan de rand van Heukelum ligt 
heeft u alle faciliteiten van het dorp op fietsafstand, 
maar vindt u hier wel de rust en de ruimte. Op 
loofafstand is een speeltuin gelegen. 




Ligging: Het stadje Heukelum is een 
vroegmiddeleeuws stadje en heeft het authentiek 
karakter bewaard. Het huidige stadje doet door zijn 
hoge ligging en compacte bouwwijze nog denken 
aan vervlogen tijden. Sinds 2018 zijn de oude 
stadsmuren weer geheel in ere hersteld, dit draagt 
hier zeker aan bij. Leuk om te vermelden is dat dit 
door 'het dorp' zonder hulp van instanties is 
geregeld. Dit typeert Heukelum en haar bewoners. 
Een open karakter en 'samen doen' mentaliteit. Aan 
de rand van het dorp vindt u Kasteel Heukelum, de 
voormalige woning van de 'heer van Heuckelum' uit 
de 13e eeuw.









Indeling:

Begane grond: entree; hal met meterkast, 
trapopgang, separaat toilet, kelder en toegang tot 
de woonkamer; sfeervolle woonkamer; ruim 
opgezette keuken voorzien van een gaskookplaat, 
oven, magnetron, vaatwasser, afzuigkap en 
spoelbak; tussenhal met toegang tot de badkamer; 
badkamer met ligbad, inloopdouche, 
witgoedaansluitingen en wastafel met meubel.




Eerste verdieping: overloop met dakkapel; 3 
slaapkamers, waarvan de masterbedroom is 
voorzien van een vaste kast en dakkapel; de tweede 
slaapkamer is eveneens voorzien van dakkapel en 
vlizotrap naar de bergzolder. 




Tuin:

- Verzorgd aangelegde voortuin met ruimte voor het 
parkeren van 2 tot 3 auto's op eigen terrein.

- Aan de zijkant van de woning is een stenen pad 
gelegen met diverse beplantingen.

- Aan de achterzijde is een bestraat terras te vinden 
met daaraan vast een grasperk. Hier heeft u veel 
privacy. 















Algemeen:

- De woning is keurig onderhouden.

- Het woonhuis is voorzien van houten kozijnen met 
dubbele beglazing.

- Er is mogelijkheid voor het parkeren op eigen 
terrein.




Voorwaarden:

- Huurprijs per maand € 1.450,- 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.
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Ruime keuken voorzien 
van diverse 
inbouwapparatuur
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Bekijk jouw

Bekijk de woning  >

nieuwe
droomwoning
op de website!
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Kadastrale kaart
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Locatie op de kaart

Woon je binnenkort 
op deze locatie?”

14



Aantekeningen
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