
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

Arkelse Onderweg 26
4206 AH Gorinchem
Vraagprijs € 450.000,- k.k.

De Rommelpot staat te koop! Het vraagt wel 

wat creativiteit, een leuke uitdaging die 

verrassend mooi kan uitpakken! Dit 

herenhuis uit 1915 heeft nog genoeg 

karakteristieke details die bewaard zijn 

gebleven. De winkelruimte bevindt zich op 

de begane grond en het woongedeelte is op 

de eerste en tweede verdieping. Op de 

eerste verdieping tref je een kamer en suite, 

aparte keuken, toiletruimte en een werk-/

slaapkamers. Op de tweede verdieping vind 

je drie slaapkamers, een badkamer, aparte 

was-/technische ruimte en toegang tot een 

bergzolder. Achter de woning is ook nog een 

tuin welke grenst aan een dijkhelling. Ben jij 

diegene om hier iets moois van te maken? 

Kenmerken

• Soort woning: Herenhuis

• Bouwvorm: Bestaande bouw

• Bouwjaar: 1915

• Woonoppervlakte: Circa 218 m²

• Inhoud: Circa 747 m³

• Perceeloppervlakte: 235 m²

• Energielabel woning: D

• Energielabel 

winkelruimte:

A

• Oplevering: In overleg
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Jouw 
(droom)plan

Stap binnen in de winkel of de 
woning. Beide hebben ze een aparte 
ingang vanaf de straat. 




De winkelruimte is opgedeeld in drie 
ruimtes welke met elkaar in 
verbinding staan. Ook is er een 
provisiekast (onder de trap) en een 
ruimte wat gebruikt wordt als 
berging. Helemaal aan de achterzijde 
is er toegang tot de tuin. 




De begane grond biedt daardoor 
meerdere opties. Zo heeft de 
gemeente na een principeverzoek 
aangegeven medewerking te willen 
verlenen aan het eventueel 
realiseren van een beneden- als 
bovenwoning. Arkelse Onderweg 26

4206 AH Gorinchem
Vraagprijs € 450.000,- k.k.
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Het huidige woongedeelte is op de 
eerste verdieping. Hier tref je een 
kamer en suite, de aparte keuken en 
een werk-/studeerkamer. 




De woonkamer en suite is in het 
midden af te sluiten met 
schuifdeuren. In de voorste kamer is 
een sfeervolle schouw met haard en 
onder andere authentieke glas-in-
loodramen. Aan de achterzijde heeft 
de kamer openslaande deuren.
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De studeer-/ slaapkamer bevindt zich 
aan de voorzijde van de woning. Op de 
overloop is er een toiletruimte. 




De keuken is voorzien van lades, 
diverse onder- en bovenkasten en 
apparatuur. Waaronder een 4-pits 
gaskookplaat, afzuigkap, oven en 
koelkast. Ook is er toegang naar het 
platte dak, wat in de toekomst 
eventueel als dakterras gebruikt kan 
worden. 
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Op de tweede verdieping zijn er drie 
slaapkamers. In alle slaapkamers ligt 
een laminaatvloer en zijn de kozijnen  
voorzien van dubbel glas. De 
slaapkamer aan de voorzijde heeft 
een dakkapel.  




De was-/technische ruimte is 
voorzien van een witgoedaansluiting, 
de opstelling van de cv-ketel en het 
expansievat.  
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De geheel betegelde badkamer is 
voorzien van een ligbad, 
douchecabine, wastafel en een 
spiegelkast. 




Vanaf de overloop is het mogelijk om 
via het luik (met een losse trap) op de 
bergzolder te komen. 
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Achter de woning ligt er een tuin op 
het zuidoosten en grenst aan een 
dijkhelling. Deze is te bereiken via de 
huidige winkelruimte. De tuin heeft 
nog enigzins wat liefde en aandacht 
nodig, maar dan heb je een heerlijke 
plek om buiten te zitten. 
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begane grond
Arkelse Onderweg 26
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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. ©
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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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zolderverdieping
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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leuk!
Wonen in
Gorinchem

“Gorinchem

is lekker centraal 

gelegen en je kunt 
er nog eens heerlijk 
shoppen ook!”

Gorinchem kent een historisch 
verleden. De oude binnenstad met de 
vestingwal, de Grote Kerk en het

oude stadhuis zijn kenmerkend voor 
Gorinchem. Daaromheen vind je vele 
winkels en leuke restaurants met 
terrassen. De woning is gelegen in de 
Lingewijk. Een ideale woonlocatie 
dichtbij winkels, scholen, 
sportvoorzieningen en het openbaar 
vervoer. Een kleine 5 minuten fietsen 
en je bent in de binnenstad.
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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


