
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

Vismarkt 22 d
4201 BG Gorinchem
Vraagprijs € 260.000,- k.k.

Een heerlijke woonplek voor de oude dag of 

juist het verlangen om voor het eerst op 

jezelf te wonen. Een wens die werkelijkheid 

kan worden in dit leuke stadsappartement! 





Met het stadsleven aan je voeten hoef je dan 

ook niet ver de deur uit voor gezelligheid of 

je boodschappen. Daarnaast is een eigen 

parkeerplaats een groot pluspunt. Het 

appartement zelf ligt op de begane grond in 

het voormalige kantongerecht/ 

woonzorgcomplex wat in 2020 volledig is 

gerenoveerd. Je hoeft dus niet flink te 

verbouwen, maar misschien nog een 

persoonlijke touch en het is hier genieten! 

Staan je verhuisdozen al klaar?

Kenmerken

• Bouwjaar: 1978, 2020 volledig 

gerenoveerd

• Woonoppervlakte: circa 55 m²

• Inhoud: circa 222 m³

• Verwarming: Blokverwarming

• Warm water: Elektrische boiler

• VvE bijdrage: Circa € 288,- per maand 

inclusief € 84,- 

voorschot stookkosten

• Oplevering: In overleg
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hartje 
centrum!

Je komt via de algemene entree met 
brievenbussen binnen in een grote 
algemene ruimte met toegang tot de 
appartement. 




Het appartement zelf ligt op de 
begane grond. Je komt binnen in de 
hal met een meterkast, separate 
toiletruimte met wandcloset en 
toegang tot de woonkamer met open 
keuken. 




Wanneer je de woonkamer 
binnenstapt kom je in een fijne en 
lichte ruimte. Het plafond is met een 
hoogte van circa 3 meter hoger dan 
standaard en daardoor extra 
ruimtelijk. Er ligt een fraaie 
laminaatvloer en de muren zijn strak 
gestuukt.

Vismarkt 22 d
4201 BG Gorinchem
Vraagprijs € 260.000,- k.k.
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Daarnaast zijn er diverse op maat 
gemaakte kasten met onder andere 
een mooi tv-meubel wat ook achter 
blijft. 




De ramen (op één raam na) zijn 
voorzien van elektrische screens wat 
het op zonnige dagen erg aangenaam 
maakt. 
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De keuken heeft een rechte 
opstelling met houtlook fronten en 
een kunststof aanrechtblad. De 
achterwand is betegeld wat het erg 
praktisch maakt. Daarnaast is de 
keuken voorzien van diverse 
apparatuur zoals een tafelmodel 
koelkast met klein vriesvak, 
vaatwasser, inductie kookplaat en 
een afzuigkap. Verder zijn er lades 
en kastruimte.
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Er is een ruime slaapkamer waar de 
muren strak gestuukt zijn en is er voor 
de ramen een elektrische screen. De 
op maat gemaakte kledingkast valt 
netjes weg en blijft ook achter.

 

De geheel betegelde badkamer heeft 
een douche met een hand- en 
regendouche, een wastafel en een 
spiegel. Ook kun je hier je wasmachine 
en droger kwijt. 
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In het complex is er een gezamenlijke 
berging waar je gebruik van kunt 
maken om je fiets neer te zetten.
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“Het stadsleven aan 
je voeten”
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begane grond
Vismarkt 22 d
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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 
het centrum. Een ideale woonlocatie 
dichtbij 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


