
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. bij Leuk! 
Makelaars
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droom-
woning?

dus dit is jouw

Paddemoes 18
4201 BV Gorinchem
Vraagprijs € 245.000,- k.k.

Voor het uitzicht alleen al wil je hier wonen!





Want wie wil dat nu niet? Uitkijkend over de 

Rivier de Merwede, de stadswallen en het 

Dalempoortje… En bij dit prachtige uitzicht 

hoort ook een prachtig appartement! Aan de 

rand van de binnenstad vind je dit leuke 

appartement op de derde verdieping. Dit 

appartement kan je zo betreden, want het is 

de afgelopen jaren met veel liefde bewoond 

en onderhouden. 





Kortom: wonen op een perfecte locatie met 

prachtig uitzicht en de winkels en gezellige 

terrassen om de hoek!

Kenmerken

• Soort woning: Appartement

•  Bouwjaar: 1979

• Woonoppervlakte: circa 55 m²

• Inhoud: circa 183 m³

• VvE bijdrage: € 176,- per maand

• CV-ketel: Remeha Quinta 28c 

2007

• Oplevering: In overleg
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wonen 

met uitzicht

Op de begane grond is de centrale 
entree met de brievenbussen, het 
bellentableau, toegang tot de 
bergingen en het trappenhuis. 




Het appartement is op de bovenste 
(derde) verdieping. Bij binnenkomst 
kom je in de hal en vanuit hier heb je 
toegang tot alle ruimtes. Doordat het 
appartement zich op de hoek 
bevindt, is de woonkamer een fijne, 
lichte ruimte. Hier start je de dag in 
alle vrolijkheid met een bakje koffie 
en plof je in de avond op de bank 
voor een leuke serie op Netflix. De 
ramen zijn hier van dubbel glas, de 
wanden zijn strak afgewerkt en op 
de vloer ligt laminaat. Verder is er 
afgelopen jaar een airconditioning 
gemonteerd. 

Paddemoes 18
4201 BV Gorinchem
Vraagprijs € 245.000,- k.k.
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Een gezellige, open keuken waar je ’s 
ochtends snel je ontbijt pakt of juist 
’s avonds lekker met vrienden kan 
borrelen tijdens het koken. De 
keuken is voorzien van een 4-pits 
gaskookplaat, afzuigkap, vaatwasser, 
combi-oven en een koelkast. Verder 
is er diverse kastruimte aanwezig. 
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“Wonen op de 
derde verdieping 
met een prachtig 
weids uitzicht”

9



Niet alleen vanuit de living kijk je weg 
op het Dalempoortje en de rivier de 
Merwede, ook vanaf je terras komt dit 
schilderij dagelijks tot leven. Hier 
geniet je, hoor je de vogeltjes fluiten 
en trek je jezelf terug met een goed 
boek. 
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Het appartement telt twee 
slaapkamers, waarvan de kleinste 
kamer is voorzien van vaste kasten. 
Ook deze ruimtes zijn voorzien van 
dubbel glas en zijn net als de rest van 
het appartement strak afgewerkt en 
voorzien van een laminaatvloer. 




De cv-ketel bevindt zich in de 
meterkast. 
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De badkamer is half betegeld en 
voorzien van een inloopdouche, 
wastafelmeubel en 
witgoedaansluiting.
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“Je hebt een eigen 
berging op de 
begane grond”
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appartement
Paddemoes 18
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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 
binnnendstad. Een ideale 
woonlocatie dicht bij winkels, 
scholen, sportvoorzieningen en het 
openbaar vervoer.
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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


