Evert Noolstraat 17
Heukelum

Welkom in een woning van
Mutters Makelaars & Adviseurs
Wij heten je namens de verkopers van harte welkom bij hun
woning.
Of je de woning nu zojuist hebt bezichtigd en dit een naslagwerk is of dat je misschien later een afspraak
met ons maakt, met deze uitgebreide brochure kan je toch (nog) eens “binnen” kijken.
Een huis kopen, maar ook verkopen, is een spannende gebeurtenis. Aan welke kant je ook staat, het is
altijd fijn om te weten hoe je ervoor staat. Daarom willen wij je vragen om het ons ook even te laten weten
als je niet verder gaat met de woning en waarom. Zo kunnen wij jou helpen om te beoordelen of je
bezwaren misschien in een onderhandeling zijn mee te nemen en anders vrijblijvend voor je rondkijken
naar een andere woning. Bovendien kunnen je argumenten ons helpen om de verkoper zo goed mogelijk
te adviseren bij het verdere verloop van de verkoop.

geWOON BIJZONDER TEAM
Hoewel de brochure is bedoeld om je een zo compleet mogelijk beeld van de woning te geven, kan het zijn dat
je toch nog vragen hebt. Schroom niet om hierover contact met ons op te nemen.
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Bij ons ben je zeker
van persoonlijk advies. Want wij zijn:

Betrokken

geWOON bijzonder

Enthousiast

Kennismaken
Gezellige jaren ‘30 hoekwoning met grote tuin in hartje Heukelum
In een idyllisch stukje Heukelum, achter een groene haag van bomen en
beplanting, schuilt een sfeervolle jaren ‘30 hoekwoning van 102m2.
De woning ligt op een perceel van 250m2 en beschikt over twee slaapkamers,
een woonkamer, woonkeuken, badkamer in de uitbouw en een heerlijke
hoektuin op het zuiden met veel privacy.
De Evert Noolstraat ligt in de oude kern van Heukelum, op loopafstand van
diverse winkels, een basisschool, speeltuin en rivier de Linge.
De Hervormde Kerk bevindt zich om de hoek.
Wij adviseren je de brochure van deze woning te downloaden van onze
website. In deze brochure tref je uitgebreide informatie aan met extra foto's,
plattegronden en kadastrale gegevens.

De buitenkant

Voorzijde

Achterzijde

Indeling

Entree met toegang tot de woonkamer, de meterkast
en de trapopgang naar de eerste verdieping.

Indeling

De woonkamer is met recht gezellig te noemen. Op de vloer ligt een massief eikenhouten
vloer en de wanden en het plafond in de woonkamer zijn gesaust. Tevens is er een ruime
kelderkast met veel opslagruimte.
Vanuit de zithoek kijk je uit op al het groen rondom de woning, wat bovendien een extra
dimensie van privacy met zich meebrengt.

Keuken

De woonkamer staat in open verbinding met de minstens zo sfeervolle woonkeuken,
waar sprake is van een houten balkenplafond.
De L-vormige keuken is uitgevoerd in een antracietkleur met houten werkblad, en
uitgerust met een 1,5 spoelbak met mengkraan, koel vriescombinatie, een Boretti fornuis
met oven en 6-pits gasfornuis, een vaatwasser en een afzuigkap.

Badkamer

Via de aangrenzende bijkeuken, waar zich de wasmachine en droger bevinden achter een
kastenwand, is de badkamer te bereiken.
Deze is in 2018 aangebouwd en voorzien van een lichtkoepel, waardoor er ontzettend
veel natuurlijk licht naar binnen kan komen.

De badkamer is uitgerust met een wasbak, toilet, handdoekradiator en ruime inloopdouche
met regen- en handdouche.
Diverse inbouwspots in het plafond zorgen voor verlichting als de zon verdwenen is.
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Verdieping / slaapkamer I

Op de slaapverdieping zijn twee slaapkamers gesitueerd, beiden
bereikbaar vanaf de overloop.
De indeling op deze verdieping kan worden aangepast om een
extra slaapkamer te creëren.
De grootste slaapkamer (19m2) ligt aan de achterzijde en is
voorzien van twee inbouwkasten.
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Verdieping / slaapkamer II

De slaapkamer aan de voorzijde (13m2) kijkt uit op de Evert Noolstraat en de Hervormde Kerk.
Een telescooptrap op de overloop biedt toegang tot een bergzolder.

De tuin

Woningzoekers die veel waarde hechten aan een groene,
zonovergoten tuin kunnen hier hun hart ophalen.
Dankzij de hoekligging beschikt deze woning over een heerlijk
grote tuin (op het zuiden) die voorzien is van veel groen, een
leuke overkapping en een houten schuur die geplaatst is in
2021.
Je geniet hier bovendien veel privacy, in welke hoek van de
tuin je ook zit.
Je bereikt de tuin via de bijkeuken of via de zijkant van het
perceel.

Buiten

Plattegronden

Over Heukelum
Het vroeg middeleeuwse stadje Heukelum is gelegen op de zuidelijke
oever van de rivier de Linge.
Heukelum doet door zijn hoge ligging en compacte bouwwijze nog denken
aan vervlogen tijden. De oude stadsmuren zijn in 2018 weer volledig in
oude staat hersteld. Heukelum ligt in de nabijheid van Leerdam.
Deze glasstad heeft een regiofunctie, zodat alle voorzieningen zich in de
directe omgeving bevinden.
In het dorp zelf bevinden zich enkele winkels, een dorpshuis, verschillende
sportaccommodaties en een kleine jachthaven. Het basisonderwijs wordt
vertegenwoordigd door twee scholen, voor het voortgezet onderwijs is men
aangewezen op Gorinchem of Leerdam.
De bijzonder rustige woonomgeving laat zich omschrijven als idyllisch. De
steden Leerdam (5 km) en Gorinchem (10 km) en de snelweg ( A15 ) zijn
op enkele minuten rijden binnen bereik.

Bijzonderheden
Technische kenmerken
Bouwjaar
1930
Vloeren
De vloer van de begane grond is van beton en deels van hout, de verdiepingsvloer is van hout
Dak
Het dak is voorzien van pannen, het plat dak is van bitumen
Gevels
De gevels zijn enkel-steens opgetrokken
Beglazing
De houten kozijnen zijn voorzien van dubbele beglazing.
Verwarming
De verwarming wordt geregeld door een CV-installatie van “Intergas” uit 2020.
Isolatie
Het hoofd-dak is niet geïsoleerd, de wanden zijn niet geïsoleerd, de vloer is deels geïsoleerd. De uitbouw uit 2008 is volledig geïsoleerd.

Overige technische kenmerken
De meterkast is uitgevoerd met voldoende groepen, aardlekschakelaar en een slimme elektriciteitsmeter en gasmeter. De watermeter bevindt zich de
kelder.
Opmerkingen
Er is een bouwkundige keuring uitgevoerd. Dit rapport is in te zien tijdens de bezichtiging van het huis.
Vernieuwingen
In 2008 is de uitbreiding voor de badkamer aangebouwd.
In 2020 is de overkapping/schuur geplaatst.

Kadaster, perceel, tuin en ligging
Links op deze pagina treft u een kopie aan van de kadastrale kaart.
Voor uw gemak hebben wij het betreffende perceel gemarkeerd. De bovenzijde van de
kadastrale kaart is altijd naar het noorden gericht.
Vanwege het digitaliseren is de kaart niet meer op schaal, maar het origineel kunt u bij ons op
kantoor inzien.
Mocht de kwaliteit van de afbeelding te wensen overlaten omdat de kadastrale kaart niet digitaal
is aangeleverd, dan rekenen wij op uw begrip en zijn wij voor extra toelichting beschikbaar.
Kadastrale kenmerken
Kadastrale gemeente :
Sectie :
Nummer(s) :
Juridische status :

65
Eigen grond

Tuin en ligging
Ligging tuin:

Zuid-west

Heukelum
C

Erfdienstbaarheden
Indien er op het perceel erfdienstbaarheden ( bijv. het recht van overpad), kwalitatieve
verplichtingen of andere bedingen rusten, dan gaan deze over op de nieuwe eigenaar. In het
eigendomsbewijs wordt hier dan melding van gemaakt.
Erfdienstbaarheden: n.v.t.

Ouderdomsclausule: Gezien het bouwjaar van de onroerende zaak, zal in de
koopovereenkomst de zogenoemde ‘ouderdomsclausule’ worden opgenomen.

Kenmerken woning
Type woning:

Hoekwoning

Bouwjaar:

1930

Aantal slaapkamers:

2

Aantal kamers:

Gebruiksoppervlak wonen:

3

ca. 85 m²

Overige inpandige ruimte:

ca. 4 m²

Perceeloppervlakte:

ca. 200 m2

Inhoud:

ca. 388m³

Aanvaarding:

in overleg
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Bedankt!

www.muttersmakelaars.nl

Mutters Makelaars

0345-616101

leerdam@muttersmakelaars.nl

+31345616101

