
dat je
interesse
hebt in deze
woning
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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

Dorpsweg 10
4221 LD Hoogblokland
Vraagprijs € 525.000,- k.k.




Landelijk en sfeervol, de woning aan de 

Dorpsweg 10 is het helemaal!





Aan de dijk in Hoogblokland staat dit 

ontzettend leuke huis te koop. De witte 

gevel met haar vrolijke luikjes zijn gelijk een 

eyecatcher. Van de binnenkant van de 

woning word je ook écht vrolijk. De woning 

is volledig afgewerkt en details zoals de 

houten plafondbalken en eikenhoutenvloer 

maken deze plek sfeervol. De slaapkamers 

en de badkamer hebben ook elk iets unieks. 


Waar je zeker verrast door zal worden is de 

prachtige tuin met alle beplanting en drie 

ruime bergingen.

Kenmerken

• Soort woning: Vrijstaande woning

• Bouwvorm: Bestaande bouw

• Bouwjaar: 1920

• Woonoppervlakte: Circa 138 m²

• Inhoud: Circa 512 m³

• Perceeloppervlakte: 510 m²

• Elektra: 9 groepen

• Energielabel: C

• Oplevering: In overleg
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Sfeervol 
wonen

De achterdeur is hier de voordeur, en 
dat is nog gezellig ook. Wanneer je 
hier binnenstapt is er een fijne 
garderobe voor je jas en de warmte 
van de woonkamer komt je direct 
tegemoet. 




De open woonkamer is met haar 
authentieke houten balken en 
houten vloer ontzettend sfeervol. 
Door de dakramen en tuindeuren 
komt hier een fijne hoeveelheid 
daglicht naar binnen. Wanneer het 
buiten donker en koud wordt, kun je 
de spotjes dimmen en heerlijk voor 
de pelletkachel zitten.




Er is ook een knus eetgedeelte en 
een ruim toilet. Alles is volledig 
afgewerkt. 

Dorpsweg 10
4221 LD Hoogblokland
Vraagprijs € 525.000,- k.k.
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In de keuken kun je aanschuiven voor 
een kopje koffie, maar je kan je hier 
ook helemaal uitleven. Met genoeg 
opbergruimte en soft close lades, een 
5-pits gasfornuis, een gasoven, 
elektrische oven, vaatwasser, 
koelkast, vriezer en elektrische boiler, 
komt de thuiskok hier niks tekort.




In de vloer van de keuken en het toilet 
ligt vloerverwarming onder de 
plavuizen vloer.
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Wil je je nou echt even terugtrekken, 
dan is dit woongedeelte aan de 
voorzijde van het huis er nog. Bij de 
houtkachel zit je hier minstens net 
zo lekker.




Een wasruimte kan hier in huis niet 
ontbreken, die vind je dan ook achter 
de schuifdeur. Hier is ook de 
meterkast en de cv-opstelling. Zoek 
je ruimte voor je voorraden? Dan is 
er onder de trap nog een kelder!
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Via de vaste trap kom je op de 
overloop. Vanaf hier heb je toegang tot 
twee slaapkamers en de badkamer. In 
die twee slaapkamers ligt ook een 
eikenhoutenvloer. Eén slaapkamer 
heeft een bergvliering en een Velux 
dakraam.

Door die slaapkamer of door de 
badkamer heb je toegang tot de derde 
slaapkamer. Hier is een speelse vide. 
Leuk voor kinderen en logees of 
handig voor je kleding!
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De badkamer is ruim en echt uniek! 
Dat zie je zo, door onder andere de 
vrolijke tegels.

Ook is er een douchecabine, een 
ligbad, een staand toilet en een 
wastafel. Wil je even ventileren? Een 
raampje zet je hier gemakkelijk open.
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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

Om de woning vind je een prachtige 
tuin. De bestrating, de bomen, het 
gras en het grind zijn ideaal verdeeld. 
Loop je vanaf de dijk de tuin in, dan 
kom je kiwi klimop, een appelboom, 
pruimenboom, kersenboom en een 
walnootboom tegen. Achter in de 
tuin is er dan nog een druiven 
klimop. 




Niet alleen voor planten is deze tuin 
een mooie plek, ook voor dieren. De 
kippen, konijnen en vogeltjes hebben 
hier een fijn verblijf.




Je loungeset, motor en 
tuingereedschap wil je ook ergens 
kunnen opbergen, en gelukkig zijn 
daar de bergingen voor. Die zijn bij 
elkaar wel 26 vierkante meter! 
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“Landelijk wonen”
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begane grond
Dorpsweg 10
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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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leuk!
Wonen in
Hoogblokland



“Een echt landelijk 
en gemoedelijk 
dorp”

Het dorp Hoogblokland is een lande-
lijk dorp in de Alblasserwaard. Er is 
een multi-functioneel centrum 
waarin het dorpshuis, een sportzaal 
en twee basisscholen gevestigd zijn. 
Voor je dagelijkse boodschappen ben 
je snel in de naastegelegen dorpen 
Hoornaar en Arkel of rijdt in 10 
minuten naar Gorinchem. Daarnaast 
heeft Hoog-blokland een centrale 
ligging en ben je via de snelwegen 
A15 en A27 snel in steden als Breda 
en Utrecht.
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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


