
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

Jip en Janneke 16
4207 VJ Gorinchem
Vraagprijs € 520.000,- k.k.

Op een prachtige locatie grenzend aan een 

watergang, staat deze leuke tussenwoning. 

Als je houdt van een huis dat net even 

anders is, dan zul je geen moeite hebben om 

je hier snel thuis te voelen. Want wat dacht 

je van een riante tuinkamer die in contact 

staat met de 1e verdieping door een vide. 

Hier zet je op de mooiere dagen van het jaar 

heerlijk de schuifpui open en geniet je van 

de fijne tuin. De woonkamer met open 

keuken bevindt zich op de eerste verdieping 

waardoor je volop privacy ervaart. Start de 

dag goed en geniet van je bakje koffie op het 

balkon, grenzend aan de keuken. 


Blader snel verder voor alle informatie over 

deze leuke woning. 

Kenmerken

• Bouwvorm: Bestaande bouw

• Bouwjaar: 1998

• Woonoppervlakte: circa 167 m²

• Inhoud: circa 590 m³

• Perceeloppervlakte: 200 m²

• Elektra: 2 aardlekschakelaars, 8 

groepen

• Zonnepanelen: 8 stuks

•  CV ketel: HR Atag 2017

• Oplevering: In overleg
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familie huis! 

Je komt binnen in de hal met aan de 
rechterzijde de meterkast en onder 
de trap is een riante vaste 
garderobekast gemaakt. 




Vanuit de hal tref je door een 
prachtige stalen deur de tuinkamer. 
Deze is voorzien van een gietvloer en 
een openslaande schuifpui naar de 
achtertuin. 




In de hal tref je ook een separate 
toiletruimte met zevend closet en 
fonteintje. De garage is opgesplitst in 
twee ruimtes. Vanuit de hal tref je 
eerst de berging en vanuit daar is de 
garage te bereiken.  

Jip en Janneke 16
4207 VJ Gorinchem
Vraagprijs € 520.000,- k.k.
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“fijne tuinkamer”
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Via de trapopgang treft je de eerste 
verdieping. Je stapt binnen in een 
lichte woonkamer met een fraaie, 
houten vloer. Door de grote ramen 
aan de achterzijde en de vide is het 
niet alleen erg licht in de 
woonkamer, maar het kijkt ook fijn 
weg. 
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Aan de voorzijde tref je de keuken in 
een hoekopstelling met een 
vaatwasser, 5-pits gastoestel, 
afzuigkap, koelkast en een combi-
oven. Verder zijn er diverse onder- en 
bovenkasten en is het geheel fraai 
afgewerkt met een natuurstenen 
aanrechtblad. 




Grenzend aan de keuken zit een 
heerlijk balkon, hier start je de dag 
met een bakje koffie. 
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“met het hele gezin 
lang natafelen”
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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

Op de tweede verdieping tref je drie 
ruime slaapkamers, de badkamer en 
een technische ruimte. In de 
slaapkamers aan de achterzijde 
zitten vaste kasten. Twee 
slaapkamers zijn net als de overloop 
voorzien van tapijt en in één 
slaapkamer ligt een laminaatvloer. 




Ook de badkamer is ruim. Er is een 
inloopdouche met Sun shower. 
Verder is er een dubbel 
wastafelmeubel. 




Vanuit de overloop is er een separate 
toiletruimte met zevend closet. 




In de technische ruimte tref je de 
witgoedaansluitingen, CV-installatie, 
omvormer voor de zonnepanelen en 
de mechanische ventilatie. 
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“3 royale 
slaapkamers”
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De achtertuin bestaat uit diverse 
borders met beplanting waartussen 
een paadje naar achteren loopt. 
Daarnaast zijn er meerdere zitplekjes, 
waaronder een heerlijk plekje aan de 
watergang achter de woning. Verder 
zijn er diverse licht- en elektrapunten 
en is er een buitenkraan aanwezig. 

Last but not least: voor de deur kun je 
met gemak de auto kwijt. Krijg je 
visite? Dan zijn er nog genoeg 
parkeermogelijkheden in de straat.
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begane grond
Jip en Janneke 16
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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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Het beste 


financieel 


advies in 


Gorinchem 2 dagen
Barcelona...
   ...van wat je 

bespaart op je 

    hypotheek

alles wat je wilt weten over Geldzaken vind je op  leuk-makelaars.nl

Als je hypotheeklast omlaag kan, is dat leuk. 

Het hoeft ook helemaal niet ingewikkeld te zijn, 


zelfs als je midden in de rentevastperiode zit. 

Laat het ons gewoon uitzoeken met je hypotheek-


verstrekker. Hoef jij alleen nog te bedenken wat 

je met het geld doet. En terwijl jij lekker aan 


de sangria zit, maken wij alles voor je in orde. 


LEUK! Geldzaken

da's pas
leuk!



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 
Gorinchem-Oost. Een ideale 
woonlocatie dicht bij winkels, 
scholen, sportvoorzieningen, de 
snelweg A15 en het openbaar 
vervoer. Een kleine 10 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


