
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

Noordwal 60
4141 BR Leerdam
Vraagprijs € 325.000,- k.k.

Stap de deur uit en neus rond in één van de 

vele leuke winkeltjes of ga naar één van de 

gezellige restaurants. Genoeg reuring. Zodra 

je deze hoekwoning binnenstapt ervaar je de 

rust en kun je jezelf heerlijk terugtrekken. 

De indeling is verrassend, maar dat maakt 

het nou juist extra leuk. Op de begane grond 

vind je een woonkeuken. Open de deuren 

naar de tuin en haal buiten naar binnen. De 

woonkamer is op de eerste verdieping en de 

badkamer, een tweede toilet en twee ruime 

slaapkamers met een dakkapel vind je op de 

tweede verdieping. Je hoeft je niet aan deze 

indeling te houden. Er zijn meerdere 

mogelijkheden! 

Kenmerken

• Soort woning: Hoekwoning

• Bouwvorm: Bestaande bouw

• Bouwjaar: 2004

• Woonoppervlakte: Circa 113 m²

• Inhoud: Circa 395 m³

• Perceeloppervlakte: 80 m²

• Elektra: 6 groepen, 1 kookgroep, 

2 aardlekschakelaars

• Cv-ketel: Nefit NXT- 30CW5, 2019

• Oplevering: In overleg
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Wonen in 
het centrum

Doe de voordeur open en stap binnen 
in de hal. Vanuit de hal is er toegang 
tot de woonkeuken, een toiletruimte 
met wandcloset en fontein en een 
trapopgang. 




De woonkeuken grenst aan de 
tuinzijde en heeft een fijne lichtinval 
van buiten naar binnen toe. Met een 
schiereiland inclusief bargedeelte en 
ruimte voor je eettafel zit je hier dan 
ook graag. In de hal en keuken ligt 
een tegelvloer. In de huidige eethoek 
ligt een fraaie laminaatvloer. 




Wil je liever een werkruimte/ 
slaapkamer op de begane grond, dan 
is het ook goed mogelijk om in de 
huidige eethoek een extra kamer te 
realiseren. 

Noordwal 60
4141 BR Leerdam
Vraagprijs € 325.000,- k.k.
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Naast de grote hoeveelheid lades en 
kastruimte in de keuken is er een 
Smeg fornuis met een oven en 6-pits 
gaskookplaat, afzuigkap, koel-
vriescombinatie en een vaatwasser. 
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Neem de trap naar de eerste 
verdieping en vanaf de overloop is er 
toegang tot de woonkamer. De 
woonkamer is ruim en ook hier heb je 
veel lichtinval. Op de mooie dagen van 
het jaar open je ramen bij het Franse 
balkon en haal buiten naar binnen. 




De ruimte heeft een nette afwerking 
en er ligt een mooie laminaatvloer. 
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“Een plek waar jij

je thuis voelt”
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Een verdieping hoger vind je twee 
slaapkamers, een badkamer, 
separate toiletruimte met 
wandcloset en fontein, vaste kast 
met de opstelling van de cv-ketel en 
WTW-installatie en een vaste 
schuifwandkast. 




Beide slaapkamers zijn ruim en 
beschikken over een dakkapel. Ook 
hier ligt een laminaatvloer. 
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De nette badkamer is voorzien van 
een douchecabine met een 
handdouche, wastafelmeubel en een 
witgoedaansluiting. 
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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

Het fijne is dat er bij de woning een 
eigen tuin hoort. Zet je loungeset 
neer en het genieten kan beginnen. 
De tuin is grotendeels praktisch 
ingedeeld met veelal bestrating en 
een border met diverse beplanting. 




Daarnaast beschik je over een 
houten berging met elektra. Ideaal 
voor je fiets(en) of tuinmeubilair. Je 
kunt via een afgesloten (waar alleen 
buren ook een sleutel van hebben) 
poort achterom komen. 




Parkeren kan met een 
parkeervergunning via de gemeente. 
Dit kost circa € 118,- per jaar. 
Hierdoor kun je dan ook gemakkelijk 
voor deur parkeren.  
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begane grond
Noordwal 60
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alternatief
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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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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alternatief
Noordwal 60
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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
Leerdam

“Leerdam is lekker 
centraal gelegen en 
je kunt er nog eens 
heerlijk shoppen 
ook!”

Leerdam is gelegen in de 
Vijfheerenlanden en staat bekend om 
de glasindustrie. Het is ontstaan 
volgens overlevering aan een dam in 
veenrivier de Leede. Vandaar de 
naam Leerdam. De gemeente heeft 
ongeveer 21.000 inwoners en is 
grotendeels gelegen langs de mooie 
rivier De Linge en omgeven door 
stadswallen. De scholen, het 
centrum en de winkels zijn op korte 
fietsafstand te bereiken.
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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


