
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

Het Fluitketeltje 6
4207 WP Gorinchem
Vraagprijs € 650.000,- k.k.




Jij wilt: rust, ruimte en licht? 





Welkom in deze topwoning in Gorinchem-

Oost!








De lente breekt aan.. In de overkapping of op 

het ruime dakterras geniet je samen van de 

eerste zonnestralen. 





Na overdag te hebben genoten van de fijne 

tuin is het 's avonds, als het wat koeler is 

geworden, fijn om binnen te cocoonen bij de 

gashaard.





Kenmerken

• Soort woning: Herenhuis

• Bouwvorm: Bestaande bouw

• Bouwjaar: 1999

• Woonoppervlakte: ca. 171 m²

• Inhoud: ca. 668 m³

• Perceeloppervlakte: 290 m²

• CV-ketel: Remeha Calenta

• Elektra: 8 groepen, 2 

aardlekschakelaars

• Oplevering: In overleg

3



4



Wonen aan 
het water



Op zondagochtend rustig wakker 
worden onder de overkapping, bakje 
koffie in je hand, muziekje aan, 
genieten maar!




Doordat er glas in de overkapping 
aanwezig is kun je hier al vroeg in 
het jaar genieten van de eerste 
zonnestralen en wordt het te warm 
dan schuif je ze lekker open.




Ook op het dakterras, dat bereikbaar 
is vanaf de ruime zolderkamer, is het 
heerlijk vertoeven. 

Hier kun je ’s avonds lekker een 
borreltje doen en de laatste 
zonnestralen meepakken!

Het Fluitketeltje 6
4207 WP Gorinchem
Vraagprijs € 650.000,- k.k.
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Via de hal betreed je de ruime 
woonkamer. Dankzij de grote 
raampartijen komt er lekker veel licht 
naar binnen. 




De gashaard van Belfire is een echte 
eyecatcher in het woongedeelte, waar 
ook veel plaats is voor een grote bank.




Openslaande deuren nemen je mee 
naar de heerlijke tuin.
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“De gashaard is 
heerlijk warm én 
gezellig in de 
winter!”

7





De zonnige tuin is zeer mooi 
aangelegd en voorzien van diverse 
terrasjes, een fraaie pergola en een 
trampoline. 




Achterin de tuin bevindt zich de 
overkapping. Door de ligging aan het 
water een fantastische plek voor 
lange zomeravonden of als 
opstapplaats voor schaatsplezier!
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De hal biedt tevens toegang tot de 
keuken. Deze is voorzien van een 4-
pits gasfornuis, afzuigkap, oven en een 
vaatwasser (2022). 




Daarnaast bevindt zich aansluitend 
een bijkeuken met toegang tot de 
garage, waar veel bergruimte aanwezig 
is en de wasmachineaansluiting is 
gevestigd.
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“Naast de keuken is 
er ook een 
praktische 
bijkeuken”
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Op de eerste verdieping bevinden zich 
drie slaapkamers, waarvan één 
kleinere (logeer/werk)kamer, één 
ruime kamer met wastafel en één zeer 
grote (ouder)slaapkamer met veel 
kastruimte.
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De badkamer is voorzien van een 
fijne inloopdouche, een dubbele 
wastafel en een handdoekradiator.




De elektrische vloerverwarming zorgt 
voor veel comfort en dankzij de 
kastruimte kun je lekker veel 
voorraad en de handdoeken kwijt.




Op deze verdieping bevindt zich 
tevens een apart toilet!
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Op de zolderverdieping vind je naast 
de stookruimte met berging een zeer 
grote slaapkamer. 




Deze kamer, die voorzien is van een 
praktische wastafel, grenst aan het 
zonnige dakterras waar je in het 
zonnetje van het mooie uitzicht kunt 
genieten.
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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!



begane grond
Het Fluitketeltje 6
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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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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 
wijk Gorinchem - Oost. 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


