
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

Elisabeth Kuyperstraat 65
4207 JN Gorinchem

Vraagprijs € 340.000,- k.k.

Rustig wonen? Dan is deze goed 

onderhouden eengezinswoning, gelegen in 

Gorinchem-Oost, iets voor jou!





Er is een lichte, tuingerichte woonkamer 

met open keuken. Boven zijn er drie 

evenredige slaapkamers waarbij de kamers 

aan de achterzijde zijn voorzien van een 

dakkapel. Hallo extra licht én ruimte! 

Daarnaast is er op de tweede verdieping nog 

voldoende ruimte voor een extra slaapkamer 

of thuiswerkplek. 





De achtertuin is gelegen op het zuidoosten, 

waardoor er een groot gedeelte van de dag 

zon in de tuin staat. 

Kenmerken

• Soort woning: Eengezinswoning

• Bouwvorm: Bestaande bouw

• Bouwjaar: 1987

• Woonoppervlakte: Circa 108 m²

• Inhoud: Circa 329 m³

• Perceeloppervlakte: 122 m²

• Elektra: 5 groepen, 1 

aardlekschakelaar

• Cv-ketel: Nefit Proline NXT (2020)

• Energielabel: A

• Oplevering: In overleg
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Fijn wonen!

Je komt binnen in de hal met aan de 
linkerzijde de meterkast en een 
toiletruimte met staand closet en 
fontein. Vanuit de hal is er een 
trapopgang naar de eerste verdieping 
en toegang tot de woonkamer met 
open keuken. 




Vanuit de woonkamer heb je toegang 
tot de tuin. Op de vloer ligt laminaat. 
De provisiekast is ideaal voor de 
voorraden en/of huishoudelijke 
apparatuur. 




Aan de voorzijde vind je de keuken 
(vernieuwd in 2012). Er is een 5-pits 
gasfornuis met afzuigkap, oven,  
vaatwasser, magnetron en koelkast.

Elisabeth Kuyperstraat 65
4207 JN Gorinchem

Vraagprijs € 340.000,- k.k.
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“Deze woning biedt  
de perfecte basis 
om hier jouw thuis 
te creëren”
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Op de eerste verdieping zijn drie 
evenredige slaapkamers en een 
badkamer. Aan de achterzijde is er een  
dakkapel en alle drie de kamers zijn 
voorzien van elektrische rolluiken. De 
kozijnen aan de voorzijde zijn van 
kunststof. 




In de badkamer (2012) vind je een 
ligbad met douchekop, wastafel-
meubel, handdoekradiator en toilet. 
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Via een vaste trap kom je op de 
tweede verdieping. Er zijn drie 
dakramen en achter de gordijnen 
vind je veel bergruimte. Daarnaast is 
er nog een bergzolder, welke 
bereikbaar is met een vlizotrap. 

Er is een aparte wasruimte waar de 
witgoedaansluitingen, de cv-ketel 
(2020) en mechanische ventilatie-
unit (2020) zijn. Ook vind je er een 
wastafel. Ideaal voor als je op deze 
verdieping een slaapkamer creëert.
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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 is gelegen op het 
zuidoosten waardoor je hier de dag 
kan starten in het zonnetje. Zomers 
geniet je hier tot het einde van de 
middag van de zon. Daarna heb je de 
mogelijkheid om te verplaatsen naar 
de voorzijde van het huis.  




De achtertuin is grotendeels bestraat 
en voorzien van kunstgras. Achter in 
de tuin staat een berging met elektra 
en via de poort is het mogelijk om 
achterom te komen. Ook is er een 
buitenkraan.




In de straat is voldoende 
parkeergelegenheid en je woont hier 
dicht bij een speeltuin. 
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begane grond
Elisabeth Kuyperstraat 65
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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 dicht bij 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


