
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. Jesper 
leidt je graag door de woning rond.
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droom-
woning?

dus dit is jouw

Wildschutlaan 20
4205 ZE Gorinchem
Vraagprijs € 285.000,- k.k.




Aan de Wildschutlaan staat deze leuke 

woning te koop. Hier is de badkamer volledig 

vernieuwd in 2022 en is de zolder dit jaar 

nog afgewerkt. De kamers zien er allemaal 

netjes uit met gestucte wanden en 

laminaatvloeren. De woning is ook goed 

geïsoleerd, hierdoor is het energielabel mooi 

opgekrikt.


Het huis biedt je ondanks de vernieuwingen 

toch de mogelijkheid om nog naar jouw 

smaak te worden ingericht. Werk de keuken 

in jouw stijl af en gebruik je groene vingers 

in de zonnige achtertuin. 





Benieuwd geworden? Blader gauw verder!

Kenmerken

• Soort woning: Eengezinswoning

• Bouwvorm: Bestaande bouw

• Bouwjaar: 1970

• Woonoppervlakte: Circa 96 m²

• Inhoud: Circa 326 m³

• Perceeloppervlakte: 137 m²

• Elektra: 6 groepen, 1 

aardlekschakelaar

• Energielabel: B

• Oplevering: In overleg
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Thuiskomen

Wanneer je de woning binnenstapt 
kom je in de hal met vernieuwde 
(2023) toiletruimte, de meterkast, de 
trapopgang naar boven en toegang 
tot de woonkamer en de keuken.




De woonkamer is een fijne, lichte 
ruimte. Er ligt een nette 
laminaatvloer en de muren zijn strak 
gestuct. Hierdoor hoef jij de plek 
alleen maar in te richten en dan kun 
je hier heerlijk thuiskomen.




Mede dankzij de aangebrachte vloer- 
en dakisolatie en de dubbele 
beglazing, heeft deze woning 
energielabel B.

Wildschutlaan 20
4205 ZE Gorinchem
Vraagprijs € 285.000,- k.k.
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Aan de achterzijde van de woning 
bevindt zich de dichte keuken met 
oven, 4-pits gaskookplaat, 
witgoedaansluiting en de elektrische 
bediening van de zonwering. Er is 
hier ook een handige voorraadkelder.




Aan de andere zijde van de muur is 
het eetgedeelte. Het is mogelijk om 
deze bij de keuken te betrekken voor 
een meer open gevoel.
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Vanaf de overloop van de eerste 
verdieping is er toegang tot drie 
slaapkamers en de badkamer.




De badkamer is in 2022 volledig 
vernieuwd. Er is een 
wastafelmeubel, een hangend closet, 
kleurenspotjes, een 
handdoekradiator en een 
inloopdouche met regendouche. Hier 
kun jij even helemaal ontspannen. 
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De drie slaapkamers op de eerste 
verdieping hebben allen een nette 
laminaatvloer en kunststof kozijnen 
met horren. Mocht je vanuit huis 
werken, dan kun je een kamer 
gebruiken als werkplek, net zoals het 
nu is ingedeeld. 

De zolder is afgelopen jaar volledig 
geïsoleerd en de plek van de opstelling 
van de cv-ketel en de mechanische 
ventilatieunit. De overige ruimte is 
groot genoeg als slaapkamer!
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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 op het zuidoosten gelegen tuin 
staat overdag lekker in het zonnetje. 
Op het bestraatte terras kun je hier 
heerlijk zitten onder het genot van 
een drankje of tijdens het lezen van 
een goed boek. Zit je liever in de 
schaduw of houd je de felle zon 
graag buiten? Dan is de elektrische 
zonwering hier erg handig.




In de tuin is ook ruimte om met je 
groene vingers aan de slag te gaan. 
Daarnaast is er een erg ruime berging 
met elektra en een achterom. 




Ook aan de voorzijde van de woning 
zit je goed. Hier pak je aan het eind 
van de dag de laatste zonnestralen 
nog mee.
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begane grond
Wildschutlaan 20
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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 
Haarwijk. Een ideale woonlocatie 
dichtbij winkels, scholen, 
sportvoorzieningen en het openbaar 
vervoer. Nog geen 10 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


