
Gezinswoning met 
diepe tuin
SPIJKSE HOF 6, SPIJK

16 zonne- panelen



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 madelon@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.

Madelon Sommer

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

2

https://www.instagram.com/vanekerenkuiper_makelaar/?hl=nl
https://www.vanekerenkuiper.nl/overons/


Kenmerken

Energiezuinig door 
de aanwezigheid 
van 16 
zonnepanelen

Objectgegevens

Vraagprijs € 320.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning tussenwoning

Aantal kamers 6

Inhoud 390 m³

Perceeloppervlakte 168 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

112 m²

Bouwperiode 1987

Ligging in woonwijk

Tuin 1600 cm x 560 cm

Positie hoofdtuin oost



Omschrijving
Een fijne gezinswoning in het gezellige dorp Spijk! Wordt dit huis jouw thuis?




- Voorzien van 16 zonnepanelen en energielabel A! 

- Gelegen aan een doodlopend straatje in een vriendelijke woonomgeving

- Heerlijke ruime achtertuin

- 5 slaapkamers & ca. 112 m² woonoppervlak

Fijne ligging aan een hofje



Wat een fijne plek! Deze smaakvolle gezinswoning is 
gesitueerd op een aantrekkelijke en rustige locatie 
in het dorp Spijk. De Spijksehof is een straat met 
alleen maar bestemmingsverkeer, waardoor de 
woonomgeving zich kenmerkt als bijzonder 
(kind)vriendelijk en lekker rustig. Praktisch ingedeeld 
met o.a. een lichte woonkamer, moderne halfopen 
keuken, bijkeuken, 5 praktische slaapkamers en 
keurige badkamer. 











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




De royale tuin is gelegen op het oosten en voorzien 
van een houten berging en een achterom. In de 
brede en doodlopende straat is voldoende 
parkeergelegenheid.



























Globale indeling

Begane grond: entree; hal met meterkast, toilet en 
trapopgang met trapkast; bijkeuken; woonkamer 
met veel lichtinval; halfopen keuken voorzien van 
een kookplaat, een afzuigkap, een vaatwasser, een 
spoelbak, een koelkast en een oven. Tevens tref je in 
de keuken een deur naar de achtertuin. 




Eerste verdieping: overloop; 3 slaapkamers; nette 
badkamer voorzien van een bad-/
douchecombinatie, een wastafel met meubel en een 
toilet.




Tweede verdieping: overloop met CV-opstelling, 
vlizotrap naar de bergzolder, witgoedaansluiting en 
bergruimte; 2 slaapkamers, welke beide zijn 
voorzien van een dakraam.




Tuin:

- Achtertuin van ca. 16 meter diep en 5,6 meter 
breed, gelegen op het oosten, met houten berging 
van ca. 3 m² (met elektra), een achterom en 
ingericht met sierbestrating en groenvoorzieningen. 
Het is hier heerlijk vertoeven!

- Verzorgd aangelegde voortuin, ingericht met 
sierbestrating en diverse beplanting. 











Algemeen:

- De woonkamer en keuken zijn voorzien van 
vloerverwarming.

- Aan de achterzijde is een elektrisch zonnescherm 
aanwezig. 

- De woning beschikt over 16 zonnepanelen 
(geplaatst in 2021) en energielabel A! 

- Het achterste gedeelte van de achtertuin (groot 
ca. 15 m²) wordt gehuurd van de gemeente. 

- Er is voldoende parkeergelegenheid in de directe 
omgeving.




Ligging: Spijk is een van de vijf kernen van 
gemeente West Betuwe. Op circa 3 kilometer 
bevindt zich de regiostad Gorinchem met al haar 
voorzieningen. Wonen in de natuur, met alle 
voorzieningen van de stad op korte afstand! In de 
nabijheid van de woning bevindt zich een 
prestigieuze golfbaan. Ook is er een zee aan 
parkeerruimte.




Spijk ligt centraal in het land tussen de rivieren de 
Linge en de Waal. Steden als Rotterdam, Utrecht, 
Breda en 's Hertogenbosch zijn in beperkte tijd te 
bereiken via de rijkswegen A 2, A 15 en de A 27.





Woonkamer en keuken 
met vloerverwarming

















Bekijk jouw

Bekijk de woning  >

nieuwe
droomwoning
op de website!



Plattegrond

Even binnenkijken? 

Klik hier om de 3D-Plattegrond 

te bekijken. 



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart

Woon je binnenkort 
op deze locatie?”



Aantekeningen



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!



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

