
Hoekwoning met 
potentie!
KERKSTRAAT 8, KEDICHEM

Gelijkvloers wonen mogelijk!



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 kimsmit@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.

Kim Smit

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

Begane grond met 
onder andere een 
slaapkamer & 
badkamer.

Objectgegevens

Vraagprijs € 295.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning hoekwoning

Aantal kamers 3

Inhoud 334 m³

Perceeloppervlakte 170 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

99 m²

Bouwperiode 1972

Ligging in woonwijk

Tuin 7,6 m x 8,2 m

Positie hoofdtuin noord
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Omschrijving
Hoekwoning met potentie, middenin het dorp!




- Mogelijkheid tot gelijkvloers wonen.

- Ruimte voor het creëren van extra slaapkamers op de eerste verdieping.

- 2 slaapkamers & ca. 99 m² woonoppervlak.

Af te sluiten keuken met 
toegang naar de achtertuin.
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De mouwtjes moeten even worden opgestroopt, 
maar dan heb je ook wat! Deze in een fijne rustige 
buurt gelegen woning, wordt al enige tijd vrijwel 
alleen op de begane grond gebruikt en daarom 
hebben delen van de woning wat extra liefde en 
aandacht nodig. Op de begane grond is op dit 
moment naast de woonkamer- en keuken een 
slaapkamer en badkamer aanwezig, dit opent veel 
mogelijkheden als het gaat om bijvoorbeeld 
gelijkvloers wonen of het gebruiken van een 
thuiswerkplek. 







De woning biedt sowieso veel ruimte voor eigen 
woonideeën, zo kun je door het plaatsen van een 
dakkapel op de eerste verdieping veel extra ruimte 
toevoegen voor het creëren van meerdere 
slaapkamers. Dus ben jij op zoek naar iets wat je 
helemaal naar eigen zin kunt maken? Dan is dit het 
moment om die kans te grijpen.































De globale indeling:




Begane grond; entree met meterkast, trapkast en 
toegang tot de inpandige bergruimte welke is 
voorzien van de witgoedaansluitingen. Deze 
bergruimte is tevens direct vanuit de voortuin te 
betreden. Via de hal is er ook toegang naar de 
badkamer welke is voorzien van een douche, toilet 
en wastafel. De woonkamer biedt toegang naar de 
keuken en slaapkamer. De keuken is voorzien van 
een spoelbak, 4-pits gasfornuis en afzuigkap en 
biedt toegang tot de achtertuin. Vanuit de 
slaapkamer is er ook toegang naar de badkamer. 




Eerste verdieping; overloop met bergruimte en 
separate ruimte waarin de CV-ketel is geplaatst. De 
grote slaapkamer is voorzien van een wasbak & 
dakraam. De achterzijde van de verdieping doet op 
dit moment dienst als bergruimte maar kan middels 
het plaatsen van een dakkapel zeer goed ingezet 
worden als 2e & wellicht zelfs 3e slaapkamer.





















Tuin:

- De schuur van circa 5 m² beschikt over elektra.

- De voor- en achtertuin zijn voorzien van een 
buitenkraan.

- De achterom van de woning bevindt zich op eigen 
terrein aan de zijkant van de woning.




Ligging:




Kedichem ligt in het groene hart van Nederland, op 
circa 30 minuten rijden van Utrecht, 's-
Hertogenbosch en Rotterdam. Een afwisselend 
landschap van weilanden, boomgaarden, grienden 
en rietvelden omringt het dorp. Deze bij uitstek 
geschikte omgeving voor rustzoekers maakt deel uit 
van de Vijfheerenlanden, een veenweidegebied dat 
tussen de Betuwe en de Biesbosch ligt. Je ontdekt er 
schitterende stukjes ongerepte natuur. Tussen het 
uitbundige groen kronkelt de Linge, omzoomd door 
vaak prachtige uiterwaarden. Hoe je het 
Kedichemse land ook verkent, te voet, op de fiets, 
met de auto of per boot, je zult steeds weer 
bijzondere plekjes ontdekken, waarvan je niet wist 
dat ze nog bestonden. Het meest geniet je natuurlijk 
van de natuur en het landschap als je er doorheen 
wandelt of fietst. Daartoe kun je gebruik maken van 
één van de vele fiets- en wandelroutes!

 



Woonkamer met 
lekker veel lichtinval!
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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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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

Het Hof 1

Culemborg



0345 22 93 00

vanekerenkuiper.nl

http://www.vanekerenkuiper.nl

