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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.



Bij ons ben je zeker
van persoonlijk advies. Want wij zijn:

EnthousiastgeWOON bijzonderBetrokken



Kennismaken
Instapklare strak afgewerkte duurzame nieuwbouwwoning 

in kindvriendelijk Broekgraaf

In de nieuwbouwwijk Broekgraaf staat een leuke, 
instapklare eengezinswoning van 135m2. 

Met een onderhoudsvriendelijke tuin op het zuiden, 
vier (slaap)kamers, energielabel A en een perfecte ligging 
ten opzichte van de nodige voorzieningen is dit dé ideale 

familiewoning. 

Gebouwd in 2015 voldoet de woning al alle moderne eisen 
en zijn de energielasten laag! De straat en wijk zijn zeer 

kindvriendelijk en voorzien van verschillende speeltuinen 
en een voetbalveld in de buurt. 

De ecologische zone ligt op loopafstand, perfect om te 
wandelen of de hond uit te laten.



De buitenkant

Voorzijde Achterzijde 



Indeling 

Entree met toegang tot het toilet, de 
meterkast, een garderobekast, de trapopgang 
naar de eerste verdieping en de woonkamer.

Op de vloer ligt een pvc vloer, deze loopt door 
in de woonkamer. 



Woonkamer 

De lichte woonkamer (35m2) beschikt over plafondhoge ramen met openslaande deuren naar de tuin. 
Onder de trap bevindt zich een diepe trapkast met veel bergruimte. 





Keuken

De open L-vormige keuken heeft een gezellig barretje en is voorzien van een 
antraciet gekleurd aanrechtblad en witte keukenfrontjes

Alle apparatuur is aanwezig, waaronder een 5-pits gasfornuis, afzuigkap, 
vaatwasser, oven en een Amerikaanse koelkast met een ijsmaker. Perfect voor 

de warme zomerdagen!





Slaapkamer 1

De eerste verdieping bestaat uit drie slaapkamers en de badkamer. 
Aan de voorzijde vind je de badkamer (6m2) en een slaapkamer van 10m2. Deze slaapkamer heeft twee 

ramen en is netjes afgewerkt.



Badkamer

De badkamer is uitgerust met een groot meubel met twee wasbakken, een toilet en een prettige inloopdouche. 

Het raam zorgt voor daglicht en natuurlijke ventilatie. 



Slaapkamer 2

De overige twee slaapkamers liggen 
aan de achterzijde met zicht over de 

tuin en het parkeerplein. 

De ouderslaapkamer is 15m2 groot 
met een vaste kastenwand met 

schuifdeuren. 



Slaapkamer 3

De derde slaapkamer is 8m2 en 
momenteel in gebruik als babykamer. 





Tweede verdieping

De zolderverdieping heeft een nokhoogte van bijna 4 meter 
en is 31m2 groot. 

Aan weerszijden bieden knieschotten extra bergruimte. 

De wasmachine en droger bevinden zich op deze verdieping. 
Het is nu één grote, open ruimte maar het is zeker mogelijk 

om hier een extra slaapkamer te realiseren. 



Voortuin

De woning heeft een nette voortuin, deels 
bestraat en voorzien van een lage haag. 



Achtertuin

De zonnige achtertuin ligt op het zuiden en is volledig bestraat. 

Direct aan de woning grenst een aangebouwde overkapping, 
voorzien van een elektrisch bedienbaar zonnescherm. 

De overkapping is ook voorzien van inbouwspots, wat ‘s avonds 
zorgt voor extra sfeer! 

De tuin is onderhoudsvriendelijk, dus ook perfect als je geen 
groene vingers hebt!





Achtertuin

Achterin de tuin staat een houten schuur 
en de achterom komt uit op een 

parkeerplein. Hier is altijd een 
parkeerplaatsje te vinden, maar ook voor 

de deur kan er geparkeerd worden. 

Door het parkeerplein achter het huis is er 
geen directe inkijk van achterburen.

Achter de schuur is plek voor de kliko’s, 
zodat deze altijd uit het zicht zijn.



Buiten



Plattegronden



Bijzonderheden
Fundering De woning is volledig onderheid,
Vloeren De vloeren (zowel begane grond als verdiepingen) zijn van beton,
Gevels De gevels zijn in spouw gemetseld (buitenzijde) met een binnenblad,
Dak Het dak is voorzien van pannen,
Isolatie De woning is geheel geïsoleerd (wanden, vloer, dak) en is voorzien van HR++ beglazing in hardhouten kozijnen 

(draai-kiepramen),
Verwarming De verwarming en warmwatervoorziening wordt geregeld door een CV ketel van het merk “Itho Daalderop” uit 2015. 

De begane grond is voorzien van vloerverwarming. De slaapkamers worden verwarmd met radiatoren.

Overige technische kenmerken
- De meterkast is uitgevoerd met 6 groepen en aardlekschakelaars, een slimme elektriciteitsmeter en een watermeter,
- De woning beschikt over een energielabel A,
- Er is een waterontharder aanwezig,
- De afzuigkap blaast naar buiten.

Algemeen
- In een aantal ramen is horren geplaatst,
- Aan de achterzijde bij de slaapkamers bevinden zich twee op zonne-energiewerkende rolluiken,
- Aan de achterzijde is een overkapping zonnescherm aangebracht, dit zonnescherm is geautomatiseerd met een zon- en 

windsensor,
- Aan de achterzijde is een buitenkraan geplaatst,
- Achter de Amerikaanse koelkast is een waterkraan geplaatst,
- Er is tuinverlichting aanwezig.



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 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.



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 : Leerdam
Sectie : K
Nummer(s) : 705
Grootte: 135 m2
Juridische status : Eigen grond

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: aan de linkerzijde van de woning is een recht van overpad.

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



Kenmerken woning
Type woning: Tussenwoning

Bouwjaar: 2015

Aantal slaapkamers: 4

Aantal kamers: 5

Gebruiksoppervlak wonen: 135 m²

Gebouw gebonden 
buitenruimte: 16 m2

Perceeloppervlakte: 135 m2

Inhoud: ca.  520 m³

Aanvaarding: in overleg
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Bedankt!

Mutters Makelaars +31345616101

www.muttersmakelaars.nl 0345-616101 leerdam@muttersmakelaars.nl

https://www.facebook.com/muttersmakelaardij
wa.me/310345616101

