Oude Zuiderlingedijk 7
Asperen

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.
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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
Twee-onder-een-kapwoning vol mogelijkheden aan de rand van
Asperen!
Wonen met zicht op de haven van Leerdam, aan de rand van de dijk
en omringd door landerijen.
Deze twee-onder-een-kapwoning heeft een zeer ruime woonkamer,
slaapkamers en een badkamer op de begane grond en een grote
multifunctionele ruimte op de eerste verdieping, een riant zonnig
dakterras en een besloten voortuin.
Het huis is door de jaren heen netjes onderhouden, maar kan een
modernisatieslag gebruiken.
De benedenetage is op zichzelf een complete woning.

Nieuwe bewoners kunnen hier zonder twijfel een droomwoning van
maken; de ruime vertrekken bieden ontzettend veel mogelijkheden!

De buitenkant

Voorzijde

Rechterzijde

Indeling

Entree met toegang tot de meterkast en woonkamer.
De woonkamer is maar liefst 62m2 groot, wat veel opties biedt voor de indeling ervan.

Woonkamer

De zithoek aan de voorzijde kijkt uit op de voortuin en de Oude Zuiderlingedijk.
Een open trap biedt toegang tot de eerste verdieping.
De gehele woonkamer is voorzien van een plavuizenvloer met daaronder comfortabele vloerverwarming.

Keuken

De open keuken is uitgerust met een 1,5 rvs spoelbak met mengkraan, vaatwasser, 5-pits gasfornuis,
afzuiging, oven en magnetron.
Er is een losse koelkast met vriezer. In het houten meubel ertegenover is extra bergruimte gecreëerd.
De keuken wordt verlicht met inbouwspots die zorgen voor sfeer.
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hal

De deur naast de keuken leidt naar een tweede hal,
vanuit waar twee slaapkamers, het toilet
(wandcloset met fonteintje), de badkamer en een
berging en bereikbaar zijn.
In de berging is plek voor de wasmachine, droger
en CV-installatie; er is ook een wastafel met
spoelbak en mengkraan.

Slaapkamer I

De linkse slaapkamer is 13m2 groot en voorzien van een dakraam met elektrisch bedienbare verduistering.

Slaapkamer II

De slaapkamer rechts is 12m2 groot en vanuit hier leidt een luik naar de bergzolder.

Badkamer

De badkamer is uitgerust met een inloopdouche met regen- en handdouche, wastafelmeubel met dubbele spoelbak, ligbad en toilet.
Leuk extraatje is de ingebouwde muziekbox.
Daglicht komt binnen via het zijraam, wat tevens zorgt voor natuurlijke ventilatie.
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Verdieping

De open trap in de woonkamer leidt naar de eerste verdieping, die uit één grote ruimte bestaat met toegang tot het riante dakterras.
De kamer is 34m2 groot en heeft een nokhoogte van 3.70 meter.
Een grote derde slaapkamer, een werkkamer, twee slaapkamers… de mogelijkheden op deze verdieping zijn eindeloos!

Via dubbele openslaande deuren bereik je het dakterras van 49m2, waar je de hele dag in alle privacy geniet van de zon en privacy.

Dakterras

Tuin

Geen achtertuin, maar wél een voortuin waar je in alle rust
kunt zitten.
Op de oprit is plaats om een auto te parkeren.
De voortuin is voor een deel is gepacht van de gemeente.

Ligging

Plattegronden

Bijzonderheden
Technische kenmerken
Bouwjaar
ca. 1930
Vloeren
De vloer van de begane grond is van beton. De verdiepingsvloer is van hout.
Dak
Het dak is voorzien van pannen en bitumineuze dakbedekking.
Gevels
De gevels van de woning zijn in spouw gebouwd en in 2019 na-geïsoleerd.
Beglazing
De woning is voorzien van dubbele beglazing in deels houten en kunststof kozijnen.
Verwarming
De verwarming wordt geregeld door een CV-installatie van “Remeha Quinta 35C” uit ca. 2006.
In de woonkamer, keuken, toilet en tussenhal is vloerverwarming aanwezig.
Isolatie
De vloer is geïsoleerd daar waar de vloerverwarming ligt, de gevels zijn na-geïsoleerd, het dak is geïsoleerd en de
woning is voorzien van dubbel glas.
Overige technische kenmerken
De meterkast bevindt zich in de gang en beschikt over voldoende groepen, aardlekschakelaars, dubbeltariefmeter en een gasmeter.
De watermeter bevindt zich onder het luik bij de voordeur.
Er is een hor aanwezig in de kleinere slaapkamer op de begane grond.
Aan de voorzijde van de woning en op het dakterras zijn buitenkranen aanwezig.
In 2006 is de huidige indeling van de woning gerealiseerd).
In 2012 is het zijraam op de verdieping vervangen door een kunststof kozijn met dubbel glas.
In 2015 zijn op het dakterras composieten delen aangebracht.
In 2018 zijn op de begane grond de kozijnen in de badkamer en de slaapkamer rechts achter vervangen door kunststof kozijnen met
dubbel glas.
Aan de rechterzijde van de woning zijn Keralit-delen aangebracht.
Ook is de badkamer geheel vernieuwd.
In 2019 zijn elektrisch bedienbare isolerende rolluiken aangebracht bij de ramen en voordeur op de begane grond en op de bovenetage
aan de achterzijde en zijkant van de woning.
Schilderwerk is aan de buitenzijde in 2022 bijgewerkt.
Glasvezel internetaansluiting van Ziggo.
Bijzonderheden
Aan de voorzijde van het perceel is een strook grond in gebruik van de gemeente. De strook wordt van de gemeente gehuurd voor een
vergoeding van € 175,- per jaar. Wij kunnen u ter plaatse precies aanwijzen om welke grond het gaat.

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 :
Asperen
Sectie :
A
Nummer(s) :
642
Grootte :
225 m2
Juridische status :
Eigen grond

Tuin en ligging
Ligging tuin:
Ligging dakterras:

Noord-Oosten
Zuid-Westen

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:

2 onder 1 kap woning

Bouwjaar:

ca. 1930

Aantal slaapkamers:

3

Aantal kamers:

4

Gebruiksoppervlak wonen:

ca. 146 m²

Overige inpandige ruimte:

ca. 10 m²

Buitenruimte:

ca. 65 m2

Perceeloppervlakte:

ca. 225 m2

Inhoud:

ca. 566 m³

Aanvaarding:

in overleg

Over Asperen

Asperen is een stadje in de gemeente West Betuwe. Deze gemeente ligt centraal in het land tussen de rivieren de Linge en de Waal en is
op 1 januari 2019 toen de voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal werden samengevoegd. Het karakteristieke
beeld van Asperen wordt mede bepaald door de middeleeuwse ommuring, waterpoort en kerktoren. Het gehele stadje is omringd door
stadsmuren en –wallen.
In de vorige eeuw zijn in het landelijk gebied rond Asperen een aantal forten aangelegd als onderdeel van de Hollandse Waterlinie.
Voorbeelden zijn het in 1847 gereedgekomen fort Asperen, het aan de spoorlijn gelegen fort Diefdijk en fort Nieuwesteeg. Asperen
beschikt over enkele winkels, een dorpshuis, kerken, diverse sportaccommodaties, een gezondheidscentrum met apotheek, fysio en
consultatiebureau, een tandarts, een voetbalvereniging en een nieuwe sporthal met diverse sportverenigingen. Er is ook een
natuurzwembad. Het basisonderwijs wordt vertegenwoordigd door twee scholen, voor het voortgezet onderwijs is men aangewezen op
de grotere plaatsen (o.a. Leerdam) in de omgeving.
Deze woning ligt op nog geen tien minuten lopen van Leerdam, waar je direct tegen leuke restaurants (De Beren, het Veerhuis) en de
nodige winkels (Hema, Jumbo, Blokker etc.) aan loopt. Vanuit Leerdam ben je met de trein of bus snel in o.a. Gorinchem, Utrecht of
Geldermalsen.

Over Leerdam
Leerdam is gelegen in de gemeente Vijfheerenlanden en staat bekend om de
glasindustrie en kaasmakerij. Leerdam heeft ongeveer 20.000 inwoners en is
gelegen langs de mooie rivier De Linge en omgeven door stadswallen. Leerdam
heeft een rijke historie, die is terug te vinden in de Grote Kerk, het Hofje van
mevrouw van Aerden en het Oude Raadhuis.
Alle voorzieningen om het wonen in Leerdam aantrekkelijk te maken zijn aanwezig.
Zo zijn er meerdere basisscholen, middelbare scholen, diverse winkels en
supermarkten, cultuurverenigingen en sportverenigingen in Leerdam te vinden.
Het oude centrum van Leerdam is kenmerkend gelegen aan de haven, met de
authentieke stadswallen met 'Muizentorentjes' nog volop in het zicht. Het centrum
is levendig en iedere donderdag is er een grote versmarkt. In het centrum bevinden
zich diverse winkels en galeries. De horeca in Leerdam is ook veelzijdig. Er zijn
meerdere restaurants, voor de snelle hap en een lang diner kunt u hier goed terecht.
‘Leerdam Glasstad’ is een veelgehoorde kreet. En glas is waar het om draait in
Leerdam. Allereerst staat al sinds jaar en dag de glasfabriek van Royal Leerdam in
Leerdam West. In deze fabriek wordt de productie van veel bekende glasproducten
verzorgd. Dit betreft vooral wat meer grootschalige productie.
In de glasfabriek is tevens de eeuwenoude kristalfabriek gevestigd, Royal Crystal
Leerdam. Hier worden alle kunstobjecten met de hand gevormd en met de
mondgeblazen, dit is een echt ambacht met prachtige resultaten.
Andere bezienswaardigheden zijn het Nationaal Glasmuseum en de glasblazerij.
Hier worden niet kristallen kunstobjecten tentoongesteld en geblazen.
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Bedankt!

www.muttersmakelaars.nl

0345-616101

Mutters Makelaars

leerdam@muttersmakelaars.nl

+31345616101

