
dat je
interesse
hebt in deze
woning



Welkom bij leuk! makelaars



Ben je je aan het oriënteren op de

huizenmarkt? Dan willen we je heel

graag inspireren. Of je nu een huis

wilt kopen, verkopen, of misschien

wel allebei. Bij Leuk! Makelaars

willen we één ding: dat het kopen

van een huis écht leuk is.
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droom-
woning?

dus dit is jouw

Copierlaan 74
4143 GD Leerdam
Vraagprijs € 550.000,- k.k.

Geniet van dit riante en verrassende 

familiehuis! Dit herenhuis geeft je een 

heerlijk gevoel van riant wonen, maar is 

vooral een plek waar het "thuis"-gevoel met 

stip op 1 staat. De woning heeft een royale 

woonkamer en keuken. Open de deuren en 

geniet van het buitenleven in de tuin onder 

de overkapping. Extra meerwaarde zijn de 

twee bergingen. Eén in de achtertuin en één 

in de woning (voorheen garage). Er zijn twee 

slaapkamers met de mogelijkheid tot drie op 

de eerste verdieping. Het sanitair is als 

netjes en verzorgd te omschrijven. Dan als 

kers op de taart de grote ruimte op de 

tweede verdieping. Perfect voor een 

(thuis)werkplek! 

Kenmerken

• Soort woning: Herenhuis

• Bouwvorm: Bestaande bouw

• Bouwjaar: 1996

• Woonoppervlakte: Circa 137 m²

• Inhoud: Circa 509 m³

• Perceeloppervlakte: 316 m²

• Energielabel: B

• Cv-ketel: Nefit, 2018

• Oplevering: In overleg
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Heerlijk 
wonen

Je komt binnen in de hal met een 
meterkast, toiletruimte met 
wandcloset en fontein, en toegang 
tot de woonkamer met keuken en 
berging/ voormalige garage. In de 
inpandige berging (voormalige 
garage) is er plek voor een 
wasmachine en een droger. 
Daarnaast is er nog genoeg ruimte 
om extra spullen en/of voorraden op 
te bergen. 




De woonkamer is tuingericht en 
royaal. Genoeg ruimte voor een grote 
zit- en eethoek. Er is een speelse 
lichtinval: niet standaard, maar erg 
verrassend. Iets wat je zelf zou 
moeten ervaren. 

Copierlaan 74
4143 GD Leerdam
Vraagprijs € 550.000,- k.k.
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Er ligt een fraaie, houten vloer welke 
deels de keuken in doorloopt. De 
keuken is gesitueerd aan de 
voorzijde van de woning. 
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De keuken heeft een hoekopstelling en 
is voorzien van een inductie kookplaat, 
afzuigkap, vaatwasser, koel-
vriescombinatie, combi-oven en 
meerdere lades en kasten. Er zijn 
wandtegels en bij de keuken zelf 
liggen er ook vloertegels wat het erg 
praktisch maakt. 
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Via een open trap vanuit de 
woonkamer kom je op de eerste 
verdieping. Vanaf hier is er toegang 
tot alle vertrekken. Er zijn twee 
slaapkamers, maar de grote overloop 
geeft de mogelijkheid om er drie 
slaapkamers van te maken. In alle 
slaapkamers ligt een laminaatvloer. 
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Er is een geheel betegelde badkamer 
met een ligbad, douchecabine met 
handdouche, wandcloset en twee 
wastafels. 




Op de overloop tref je nog een vaste 
trap naar de tweede verdieping en een 
kast met daarin de opstelling van de 
CV-ketel, het expansievat en 
mechanische ventilatie-unit. 
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De tweede verdieping is een grote, 
open ruimte. Met aan drie zijden 
ramen is er veel lichtinval en heb je 
ook nog eens mooi uitzicht. Gebruik 
het als slaapkamer of (thuis)werkplek. 
Ook in deze ruimte ligt een 
laminaatvloer. 
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begane grond
Copierlaan 74
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eerste verdieping
Alle plattegronden zijn ter indicatie. 

Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

De makelaar en Cad-tek staan niet in 

voor de juistheid van de plattegrond. ©

20



tweede verdieping
Alle plattegronden zijn ter indicatie. 

Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

De makelaar en Cad-tek staan niet in 

voor de juistheid van de plattegrond. ©
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De leukste


makelaar in 


Gorinchem als
het niet 
groeit...
   ...dan kunnen

wij je zeker

   helpen met je

           geldzaken

Hoe minder woonlasten je hebt, hoe meer je overhoudt

voor leuke dingen. En dat is leuk! Maar wát als je je 


huis verkocht hebt en blijft zitten met een restschuld? 

Of wil je verhuizen en heeft je huis juist veel overwaarde? 

En kun je nog een nieuwe hypotheek nemen als je bijna 
met pensioen gaat? Deze, en andere vragen kunnen wij 

voor je beantwoorden. Zo zorgen wij ervoor dat je 
geldzorgen niet boven je hoofd groeien. 


LEUK! Geldzaken

da's pas
leuk!

alles wat je wilt weten over Geldzaken

vind je op leuk-makelaars.nl

De achtertuin ligt op het zuidoosten. 
Er staat een stenen berging met 
elektra. Naast de berging vind je een 
riante overkapping waar het goed 
vertoeven is. 




De tuin zelf bestaat voornamelijk uit 
bestrating en is daarmee erg 
onderhoudsvriendelijk. Er zijn een 
paar borders met beplanting. Aan de 
achtergevel heeft de woning 
elektrische zonweringen en er is 
zowel aan de voor- als achterzijde 
een buitenkraan.




Door de hoekligging vind je naast de 
woning ook nog extra ruimte. Ook 
biedt dit de mogelijkheid om 
meerdere auto's op eigen terrein te 
parkeren. 
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leuk!
Wonen in
Leerdam

“Leerdam is lekker 
centraal gelegen en 
je kunt er nog eens 
heerlijk shoppen 
ook!”

Leerdam is gelegen in de 
Vijfheerenlanden en staat bekend om 
de glasindustrie. Het is ontstaan 
volgens overlevering aan een dam in 
veenrivier de Lede. Vandaar de naam 
Leerdam. De gemeente heeft 
ongeveer 21.000 inwoners en is 
grotendeels gelegen langs de mooie 
rivier De Linge en omgeven door 
stadswallen. De scholen, het 
centrum en de winkels zijn op korte 
fietsafstand te bereiken.
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dat je
langskomt
Wij helpen je graag verder.


Bel of mail voor een afspraak


of loop gewoon even binnen.


De koffie staat klaar!

Krijtstraat 8

4201 GD  Gorinchem

0183 - 66 88 11

info@leuk-makelaars.nl

Woonzaken

Geldzaken


VvE beheerders

leuk-makelaars.nl


