
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

Woelse Donk 61
4207 XC Gorinchem
Vraagprijs € 928.000,- k.k.

Het is weekend; je wilt rustig opstarten en 

drinkt een kopje koffie in de ruime 

woonkeuken. De kinderen komen naar 

beneden en zijn enthousiast, want vandaag 

geven jullie een feestje in de tuin. Na een 

heerlijk ontbijt aan de grote eettafel in de 

tuin ga je de hond eerst uitlaten. Hoe fijn is 

dat, je loopt de deur uit en wandelt zo de 

natuur in. Het huis heeft zoveel ruimte dat 

iedereen wel een plek heeft om zich klaar te 

maken voor het feest. De gasten komen de 

tuin in gelopen en de barbecue gaat aan. 

Terwijl de jongeren lekker chillen onder de 

overkapping, wordt er volop genoten van het 

feest. Zoveel ruimte, luxe en comfort, dat 

kun je hier vinden. Dit is thuis!

Kenmerken

• Soort woning: Villa

• Bouwvorm: Bestaande bouw

• Bouwjaar: 2006

• Woonoppervlakte: circa 199 m²

• Inhoud: circa 756 m³

• Perceeloppervlakte: 645 m²

• Elektra: 18 groepen, 4 

aardlekschakelaars

• CV-ketel: Nefit (2006)

• Zonnepanelen: 6 stuks

• Oplevering: In overleg
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wonen 

met uitzicht

Via de entree kom je binnen in de 
hal. Hier vind je de meterkast, 
toiletruimte met closet en fontein, 
trapopgang naar de eerste verdieping 
en toegang tot de woonkamer. De 
heerlijk moderne en lichte 
woonkamer heeft prachtige stalen 
ensuite deuren, een erker en er ligt 
een plavuizen vloer. De vloer is 
voorzien van vloerverwarming en er 
zijn radiatoren.

Aan de achterzijde is de 
woonkeuken, een heerlijke plek om 
avonden lang na te tafelen. Er zijn 
openslaande deuren naar de tuin. 
Hierdoor loop je vanuit de keuken 
direct de sfeervolle tuin in. Aan de 
achtergevel hangt een elektrisch 
bedienbaar zonnescherm.Woelse Donk 61

4207 XC Gorinchem
Vraagprijs € 928.000,- k.k.
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“thuiskomen is 
ontspannen”
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De heerlijk lichte en moderne keuken 
is voorzien van een combi-oven, 
oven, inductiekookplaat, afzuigkap, 
carrousel, spoelbak, Quooker en een 
koelkast met vriesgedeelte.

Verder is er veel kastruimte en er is 
een deur naar de garage.
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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!
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De overloop biedt toegang tot vier 
ruime slaapkamers, een seperate 
toiletruimte met closet en fontein, een 
wasruimte en de badkamer. 

In alle kamers ligt een laminaatvloer. 
De slaapkamers aan de achterzijde 
hebben handmatig bedienbare 
screens. In de wasruimte bevindt zich 
de opstelling van de CV-ketel, een 
boiler en er is een witgoedaansluiting.
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De luxe badkamer is voorzien van een 
bad, dubbel wastafelmeubel en een 
inloopdouche met regendouche.
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Op de tweede verdieping zijn er nog 
eens twee ruime slaapkamers die 
voorzien zijn van Velux dakramen.

Verder is er bergruimte achter de 
knieschotten en er ligt een 
laminaatvloer.
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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

Wat een prachtige tuin, zo vrij 
gelegen, verzorgd en gelegen op het 
zonnige zuiden! Achter in de tuin 
staat een sfeervolle overkapping en 
een houten schuur. De tuin beschikt 
over een groot onderheid terras, 
borders met beplanting, een gazon 
en een buitenkraan. Er zijn diverse 
bomen zoals een appel-, peren- en 
een kersenboom. Ook is er een 
irrigatiesysteem en liggen er op het 
dak 6 zonnepanelen.

De extra grote garage heeft een 
wasbak, er is elektra en er zijn 
openslaande deuren.

Aan de voorzijde is er 
parkeergelegenheid voor meerdere 
auto's. Ook op het gazon aan de 
voorzijde kun je auto's parkeren, 
omdat er speciale matten onder 
liggen.
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“prachtig 
verzorgde tuin 
waar je heerlijk 
kunt genieten”
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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 
Donken. Een ideale woonlocatie 
dicht bij winkels, scholen, 
sportvoorzieningen en het openbaar 
vervoer. Een kleine 10 minuten 
fietsen en je bent in de binnenstad.
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begane grond
Woelse Donk 61
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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. ©

30



31



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


