
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

Wilhelminastraat 13
2964 CP Groot-Ammers

 € 285.000,- k.k

Wat een plaatje.. Dit fijne appartement is er 

een om verliefd op te worden.





Zodra je via de dijk het mooie dorpje Groot-

Ammers inrijdt vallen de mooie geveltjes en 

smalle straatjes meteen op. Wanneer blijkt 

dat er dan ook nog een gezellig dorpsplein is 

voor ál je boodschappen merk je al dat jij je 

hier echt thuis zal gaan voelen. Een 

supermarkt, slager, bakker en bloemist vind 

je hier allemaal!





Kom je kijken naar, misschien wel, jouw 

nieuwe plekje?

Kenmerken

• Soort woning: Portiekflat

• Bouwvorm: Bestaande bouw

• Bouwjaar: 2009

• Woonoppervlakte: ca.74 m2

• Inhoud: ca. 235 m³

• Elektra: 7 groepen, 2 

aardlekschakelaars

• Oplevering: In overleg

• VvE bijdrage: € 150,- per maand

• CV ketel: Intergas (2009)
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wonen nabij 

de Lek

Een afgesloten entree met 
brievenbussen en toegang tot het 
trappenhuis en de lift.




Het appartement heeft een ligging op 
de tweede verdieping. Bij 
binnenkomst kom je in de hal met 
een videofoon, garderobenis en een 
toiletruimte met een wandcloset en 
fontein. Er is een riante en lichte 
woonkamer met een open keuken.




Het appartement heeft een fraaie 
laminaatvloer en strak gestuukte 
wanden en plafonds.

Wilhelminastraat 13
2964 CP Groot-Ammers

 € 285.000,- k.k
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Vanuit de hal betreed je de lichte 
woonkamer met open keuken. Door de 
sfeervolle dakkapellen voelt de woning 
knus en toch ook ruim aan. 




Een tv hoek voor gezellige filmavonden 
en ruime eethoek aan de andere kant 
van de ruimte zorgen voor een speelse 
indeling.
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De keuken is in 2020 vernieuwd en 
voorzien van handige vaatwasser en 
combioven.




Dankzij de inductiekookplaat zet je in 
no time de heerlijkste gerechten op 
tafel!




Naast de koelkast vind je ook een 
vriesvak in deze complete keuken.
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“De keuken is van 
alle gemakken 
voorzien!”
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Het appartement heeft een riante 
slaapkamer met een dakkapel. 




Deze kamer biedt directe toegang tot 
een technische-/ en bergruimte met 
de opstelling van de CV-ketel en de 
mechanische ventilatie-unit.




Ook stap je vanuit de slaapkamer zo 
de badkamer in!
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“Ideaal; de 
badkamer ligt 
direct naast de 
slaapkamer!”
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Fris opstaan of de dag relaxed 
afsluiten doe je in de badkamer die 
in 2020 is voorzien van een 
vernieuwde douche.




Daarnaast vind je hier een toilet, 
wastafel en een handige plek voor je 
wasmachine en droger.
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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!



“In de loggia geniet 

je vol privacy van 

de zon!”
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appartement
Wilhelminastraat 13
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leuk!
Wonen in
Groot-Ammers

“Groot-Ammers

is lekker centraal 

gelegen met 
voorzieningen 
dichtbij!”

Groot-Ammers is een dorp aan de 
Lek in de gemeente Molenlanden. 

Het is door velen bekend door het 
ooievaarsdorp "Het Liesvelt" en de 
avonturenboerderij Molenwaard, 
daarnaast is er een gezellig 
dorpscentrum. 

De uitvalswegen A15 en A27 zijn met 
10 autominuten bereikbaar, 
waardoor je snel in de grotere 
plaatsen bent. Ook kun je 
gemakkelijk met de veerpont over 
naar Schoonhoven. 
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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


