Bergstraat 10
Leerdam

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.

BART-JAN MUTTERS

SYLVIA VAN ZANTVOORT

ROB MUTTERS

CATHARINA VAN KESSEL

Register makelaar/Register taxateur

Register makelaar/Register taxateur

Register makelaar/Register taxateur

Office manager/Binnendienst

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

Betrokken

geWOON bijzonder

Enthousiast

Kennismaken
Achter de gevel van deze woning aan de Bergstraat - in het hart
van Leerdam - schuilt een verrassend ruime, charmante
eengezinswoning!

Deze karakteristieke en bijzonder ruime woning met maar liefst 4
slaapkamers en leuke diepe stadstuin bevindt zich op een rustige
plek in de binnenstad van Leerdam. Je hoeft enkel de straat uit te
lopen of je zit in het gezellige centrum en op loopafstand van de
historische haven,
Wij adviseren je de brochure van deze woning te downloaden van
onze website. In deze brochure vind je tevens uitgebreide informatie
en extra foto's, plattegronden en kadastrale gegevens.

De buitenkant

Voorzijde

Achterzijde

Indeling

Je komt binnen via een royale entree die
toegang biedt tot de meterkast en de
woonkamer. Aan weerszijden is houten
lambrisering aangebracht.
De hal is voorzien van een laminaatvloer, die
met uitzondering van de keuken ook op de
rest van de begane grond terug te vinden is.

Woonkamer

In de woonkamer wordt je direct verrast door de
hoeveelheid licht dankzij de grote ramen aan de
voor- en achterzijde.
De ruim opgezette woonkamer is verdeeld in een
zitgedeelte aan de voorkant en een eethoek en de
keuken aan de achterkant.
Het plafond met haar houten, witte balken draagt bij
aan het sfeervolle karakter van deze ruimte.

Woonkamer
Aan de achterzijde is een gezellige eetkamer gecreëerd.
Deze kamer is ideaal om vrienden en familie te
ontvangen voor dinertjes en leuke avonden.
Er is extra bergruimte door de aanwezigheid van een
trapkast.

Keuken

De keuken is uitgevoerd in wit met een
granieten werkblad, en voorzien van een
spoelbak met mengkraan, koelkast, combi
magnetron, vaatwasser, 4-pits gasfornuis en
afzuiging.
Naast de keuken bevindt zich een apart toilet
met fonteintje en is er toegang tot de
achtertuin en ruime bergingen.
.

Overloop

e
1

verdieping

Vanuit de brede overloop kom je op
de eerste verdieping bij drie
verrassend ruime slaapkamers en de
badkamer. Tevens bevindt zich hier
de vaste trap naar de
zolderverdieping.
In de trapopgang naar de
zolderverdieping hangt een
airconditioner die de eerste en
tweede verdieping koelt.

Slaapkamer 1
De slaapkamers zijn erg
ruim en allemaal
voorzien van een
laminaatvloer.
De hoofdslaapkamer
gelegen aan de
voorzijde is 11m2 groot.
Er is genoeg ruimte voor
een groot bed en een
kastenwand.

Slaapkamer 2

De tweede slaapkamer aan de
voorzijde van het huis is 12m2 groot
en biedt diverse mogelijkheden qua
indeling.

Slaapkamer 3

Aan de achterzijde ligt een derde slaapkamer van 10m2.
Vanuit hier is er toegang tot een balkon, gelegen boven de keuken.

Badkamer

De badkamer heeft een rustige uitstraling en
is praktisch uitgerust met
een inloopdouche met regen- en
handdouche en een wastafelmeubel.
Ventilatie gebeurt op zowel natuurlijke als
mechanische wijze.

Slaapkamer 4

Deze etage is opgedeeld in 2 ruimtes. Op de overloop vind je de
aansluiting van de wasmachine en de droger. De ruime Lvormige slaapkamer (17m2) bestaat uit 2 vertrekken. De
voorkamer is nu een werkkamer. Daarachter zit het
slaapgedeelte. Deze ruimte is voorzien van twee dakramen die
voor veel licht zorgen.
De gehele voor-en-achterzijde zijn voorzien van knieschotten
met daarachter ontzettend veel plek voor extra bergruimte.

Tuin
Over een gezellige stadstuin
gesproken!
De achtertuin, welke bereikbaar is
vanuit de woning en via de zijkant, is 9
meter diep en volledig bestraat. De
linkerzijde is prachtig groen, voorzien
van diverse soorten beplanting.
Hierdoor kun je in alle privacy
genieten van je tuin.
Er zijn 2 bergingen aanwezig waarvan
een is voorzien van een wastafel en
koudwaterkraan.
De bergingen zijn aan verbetering
toe, maar bieden alle ruimte om veel
spullen op te slaan.
Doordat de tuin zo diep is kun je de
hele dag optimaal genieten van de
zon. Zie jij je hier ontspannen na een
lange werkdag? Of gezellig borrelen
met vrienden?

Voorzijde en straat

Plattegronden

Bijzonderheden
Bouwjaar
Vloeren
Dak
Gevels
Beglazing
Verwarming

Isolatie

1901
De vloer van de begane grond is van beton en de vloeren van de verdiepingen zijn van hout.
Het dak is voorzien van pannen en bitumen onder de tegels op het balkon.
De gevels zijn gemetseld.
De houten kozijnen zijn voorzien van dubbele beglazing m.u.v. het glas in de voordeur en het raam daarboven.
De verwarming wordt geregeld door een CV-installatie “CR Remeha Avanta” uit 2011. Deze bevindt zich op de 2e
verdieping.
Het dak en de gevels zijn volgens de informatie van de vorige eigenaar geïsoleerd.

Overige technische kenmerken
De meterkast is uitgevoerd met voldoende groepen en een aardlekschakelaar, een slimme elektriciteitsmeter en gasmeter.
De watermeter bevindt zich onder een luik in de keuken.
In de schuur aansluitend aan de woning bevindt zich een wastafel met koud water.
Op de 1e verdieping bevindt zich een airco in de hal.
Op iedere verdieping is een brandmelder aanwezig.
Opmerkingen
Schilderwerk is aan de buitenzijde in 2020 bijgewerkt.
De keuken dateert uit 2011.
De badkamer dateert uit 2011.

Vernieuwingen
In 2021 is het toilet vernieuwd.
Recht van overpad
Aan de linkerzijde van de woning loopt een pad dat in bezit is van de linkerburen. Via dit pad is het eigen terrein bereikbaar.

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 :
Sectie :
Nummer(s) :
Grootte:
Juridische status :

Leerdam
B
7984 en 9454
130 m2
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:

2-onder-1-kapwoning

Bouwjaar:

ca. 1901

Aantal slaapkamers:

4

Aantal kamers:

5

Gebruiksoppervlak wonen: ca. 120 m²
Overige inpandige ruimte: 14 m2
Perceeloppervlakte:

137 m2

Inhoud:

ca. 488 m³

Aanvaarding:

in overleg
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Bedankt!

www.muttersmakelaars.nl

0345-616101

Mutters Makelaars

leerdam@muttersmakelaars.nl
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