
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

Voorstraat 152
5334 JW Velddriel
Vraagprijs € 635.000,- k.k.




Aan de Voorstraat 152 in Velddriel zal het je 

aan ruimte niet ontbreken. Met ruim 160 m² 

woonoppervlakte is er altijd wel een plekje 

om gezellig samen te komen of om juist 

even tijd voor jezelf te nemen.


De kelder, zolder en garage zorgen voor wel 

194 m² aan inpandige bergruimte! Is dit voor 

jou iets te veel bergruimte? Overweeg dan 

om de zolder te isoleren en bij de eerste 

verdieping te trekken.


Ook de tuin biedt je zeeën van ruimte. Het 

perceel is maar liefst 775 m² groot! Heb je 

groene vingers? Leef je dan uit op de 

prachtige heg in de voortuin of kweek je 

eigen groenten in de moestuin! 

Kenmerken

• Soort woning: Woonboerderij

• Bouwjaar: 1880

• Woonoppervlakte: Circa 163 m²

• Inhoud: Circa 1318 m³

• Perceeloppervlakte: Circa 775 m²

• Elektra: 8 groepen, 1 

autolaadgroep, 1 

kookgroep, 3 

aardlekschakelaars

• Energielabel: D

• Oplevering: In overleg
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Vrij wonen

Stap de woning binnen via de 
voordeur, of doe het zoals ze dat in 
het dorp doen: door de achterdeur, 
de bijkeuken in.




Wanneer je door de voordeur loopt, 
kom je in de hal. Hier vind je de 
meterkast en toegang tot vrijwel alle 
vertrekken van de begane grond. 
Stap de woonkamer in en voel gelijk 
hoe sfeervol het hier is. Door goede 
isolatie is de ruimte snel te 
verwarmen, er is veel natuurlijk 
lichtinval door de raampartijen en er 
ligt hier een prachtige eikenhouten 
vloer. De oude bedstedes dienen nu 
als handige kasten, maar geven nog 
steeds authentieke details aan de 
kamer.Voorstraat 152

5334 JW Velddriel
Vraagprijs € 635.000,- k.k.
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“Veel natuurlijk 
lichtinval!”
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De opkamer grenst aan de 
woonkamer en is een heerlijke plek 
om rond de tafel te zitten. 




Hier vind je toegang tot de kelder en 
openslaande deuren naar het 
achterterras en de daarachter 
gelegen boomgaard. Het uitzicht op 
de perenboomgaard biedt ieder 
jaargetijde een ander uniek uitzicht, 
van bloesem tot peren tot sneeuw 
op de kale takken.
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De keuken is de ideale plek om bij te 
kletsen onder het genot van een kop 
koffie of om je uit te leven op het 
avondeten. Er is een 4-pits 
inductiekookplaat, ingebouwde 
koelkast en een groot aanrechtblad. 
De extra kastjes bieden de perfecte 
plek voor je magnetron en vaatwaser.




Heb je zoveel keukengerei dat het hier 
niet past? Dan kun je het gemakkelijk 
in de bijkeuken plaatsen!
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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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Vanuit de hal stap je deze fijne 
slaapkamer in. Er is hier genoeg ruimte 
voor een grote kledingkast en je hebt 
uitzicht over de leuke 
perenboomgaard achter de woning.




Vanuit de slaapkamer en de hal heb je 
toegang tot de badkamer. De 
badkamer is modern en voorzien van 
een fijn ligbad, inloopdouche, 
handdoekradiator, extra elektrische 
kachel en dubbel wastafelmeubel.
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Via een vaste trap kom je op de 
brede overloop van de eerste 
verdieping. Op de overloop ligt 
vloerbedekking. Hier zijn meerdere 
kasten voor kleding en spullen.




Op de eerste verdieping vind je twee 
slaapkamers. Perfect voor logees of 
om thuis te werken. In deze kamers 
ligt een laminaatvloer en is er 
airconditioning aanwezig. 
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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

Wat je meteen op zal vallen aan deze 
oude woonboerderij, is de 
gigantische tuin. Met een tuin 
rondom het huis is er altijd wel een 
geschikt plekje te vinden in of buiten 
de zon. 's Zomers zit je bijvoorbeeld 
heerlijk onder de overkapping of op 
het terras. 

Voor de mensen met groene vingers 
is deze tuin ook geweldig, je kunt je 
uitleven op de prachtige heg of in de 
moestuin!




De strakke oprit, de overkapping en 
de garage bieden je veel opties om je 
auto weg te zetten. De garage en de 
grote zolder zijn echt 
multifunctionele ruimtes. Ze dienen 
als berg- en hobbyruimtes, maar zijn 
eventueel nog te isoleren en bij de 
woning te trekken. 
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leuk!
Wonen in
Velddriel

“Velddriel is 
centraal gelegen 
met alle dagelijkse 
voorzieningen 
dichtbij”

Velddriel is een dorp in de gemeente 
Maasdriel, in de provincie 
Gelderland. De prachtige ligging; 
grenzend aan de polder en dicht bij 
de rivier de Maas, zijn de perfecte 
toevoeging aan het dorp dat onder de 
rook van Kerkdriel een ideale 
thuisbasis vormt. In Kerkdriel vind je 
alle voorzieningen. Daarnaast zijn 
grotere steden zoals Zaltbommel en 
Den Bosch makkelijk te bereiken via 
de A2 en A59.
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“Multifunctionele 
ruimtes!”
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begane grond
Voorstraat 152
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eerste verdieping
Voorstraat 152
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Kelder
Voorstraat 152
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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


