
dat je
interesse
hebt in deze
woning



2



3



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

De Sorteur 14
4142 SC Leerdam
Vraagprijs € 490.000,- k.k.

Genieten!  


Dit appartement is nog maar 2 jaar oud en is 

dus helemaal van nu. Met zijn warmtepomp, 

zonnepanelen en vloerverwarming heb je 

een energiezuinig huis. De prachtige 

woonkeuken heeft een centrale plek in het 

huis. Heerlijk koken voor vrienden die een 

drankje drinken aan het eiland terwijl jij het 

diner bereidt. De tafel is gedekt op het grote 

terras. Heerlijk om hier nog even te genieten 

van de ondergaande zon. De woonkamer is 

strak afgewerkt en heeft een roomdivider 

zodat er ook een werkplek is gecreëerd. 

Verder heeft het appartement een moderne 

badkamer en een extra grote slaapkamer 

met een balkon.

Kenmerken

• Soort woning: Appartement

• Bouwvorm: Bestaande bouw

• Bouwjaar: 2021

• Woonoppervlakte: circa 110 m²

• Inhoud: circa 357 m³

• Verwarming: Warmtepomp

• Elektra: 10 groepen, 2 

aardlekschakelaars

•  Zonnepanelen: 6 stuks

• VvE-bijdrage circa € 145,- per maand

• Oplevering: In overleg
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wonen 

met uitzicht

Via de centrale entree, de keuze voor 
de lift of het trappenhuis, kom je bij 
het appartement op de tweede 
verdieping. 




Bij binnenkomst vind je een 
toiletruimte met zwevend closet en 
fontein en toegang tot alle 
vertrekken. De ruime living is extra 
licht door de vele raampartijen. 

Er ligt een mooie pvc vloer met 
vloerverwarming in het gehele 
appartement.

In de woonkamer staat een 
roomdivider; ideaal om in de 
gecreëerde ruimte televisie te kijken 
of om deze te gebruiken als 
werkruimte. 

Verder is er een schuifpui naar het 
terras.

De Sorteur 14
4142 SC Leerdam
Vraagprijs € 490.000,- k.k.
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“thuiskomen is 
ontspannen”
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De moderne woonkeuken heeft een 
kookeiland voorzien van een 
inductiekookplaat met geïntegreerde 
afzuiger, spoelbak, barretje en een 
vaatwasser. De kastenwand heeft 
een stoomoven, een koffiecorner en 
er is een grote koelvries-combinatie. 
Verder is er veel kastruimte 
aanwezig.
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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 slaapkamer is heerlijk ruim en 
strak afgewerkt. Er is een grote, vaste 
kledingkast en een heerlijk balkon.

De luxe badkamer is voorzien van een 
wastafelmeubel, inloopdouche met 
sunshower en regendouche en er is 
een douche toilet.




Verder is er een aparte ruimte waar 
zich de opstelling van de warmtepomp 
bevindt en een vaste kast met een 
witgoedaansluiting.
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“heerlijk wonen”
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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 appartement heeft een groot 
terras gelegen op het noordwesten. 
Een heerlijke plek om van het 
zonnetje te genieten. Is het te warm, 
dan is er schaduwdoek waar je 
lekker onder kunt zitten. 




Parkeren kun je op je eigen 
parkeerplek in de garage onder het 
complex. Ook heb je een eigen 
berging waar je bijvoorbeeld je 
fietsen in kunt stallen.




Het appartement heeft 6 
zonnepanelen in eigendom.
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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 Lede. 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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appartement
De Sorteur 14
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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


