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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
Deze moderne eengezinswoning heeft het eigenlijk 

allemaal: een fijne ligging in een ruim opgezette 
wijk, vrij uitzicht, lage energielasten en een zonnige 

achtertuin. 

Bovendien sta je eigenlijk al met één been in de 
uiterwaarden van Herwijnen waar je prachtige 

wandelingen in de natuur kunt maken. 

De tussenwoning is 112m2 groot en telt vier 
(slaap)kamers. Dagelijkse voorzieningen vind je in de 

buurt of in de nabijgelegen steden Gorinchem en 
Leerdam. Samengevat: dé perfecte woning voor 

starters of gezinnen. 



De buitenkant

Voorzijde Achterzijde 





Indeling 

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

De gehele begane grond is voorzien van een nette 
laminaatvloer, met uitzondering van het toilet; hier liggen 

lichtgrijze tegels. 



Woonkamer

De lichte woonkamer biedt zicht op de achtertuin en er is een 
ruime trapkast met veel extra bergruimte. 





Keuken 

In 2019 is een luxe keuken geplaatst, waarbij is gekozen voor 
een composiet aanrechtblad met marmeren look en zwarte 

keukenkastjes. 

De keuken is uitgerust met een spoelbak met 
kokendwaterkraan, 4-pits inductiekookplaat, koelkast, 

Whirlpool combi oven, vaatwasser en een schuine afzuigkap.

De keuken kijkt uit op de Vervoornlaan en de polder 
daarachter. 



1e Verdieping – slaapkamer I

De eerste verdieping telt drie (slaap)kamers en een 
nette badkamer. 

Alle kamers zijn mooi afgewerkt, voorzien van een 
laminaatvloer, gesausde wanden en een spuitwerk 

plafond. 

De grootste slaapkamer is 14m2 en ligt aan de 
voorzijde van de woning, uitkijkend op de polder. 



1e Verdieping – slaapkamer II

Slaapkamer II ligt aan de achterzijde en is 11m2 groot. 



1e Verdieping – slaapkamer III

De derde slaapkamer (5m2) is momenteel in gebruik als inloopkast. 

De kamers aan de achterzijde hebben vanwege hun ligging geen directe inkijk. 



Badkamer

De badkamer wordt, net als alle slaapkamers, voorzien van veel 
daglicht (en ventilatie) dankzij een groot raam. 

Verder is deze uitgerust met een inloopdouche, toilet en een 
breed wastafelmeubel met spoelbak en mengkraan. 



2e verdieping  

De huidige bewoners gebruiken de zolderverdieping als muziekstudio, en daar is deze qua ruimte perfect voor! 
Licht, groot (27m2) en hoog, met een nokhoogte van 3,8 meter. 

Uiteraard is het goed mogelijk om hier nog een extra slaapkamer te realiseren. 
Een groot dakraam zorgt voor natuurlijke lichtinval en knieschotten aan weerszijden bieden extra opbergruimte.

Op deze verdieping bevinden zich de cv-ketel en de wasmachineaansluiting. 





Tuin

De fijne achtertuin is 10,5 meter diep en 
onderhoudsvriendelijk aangelegd. Dus ook perfect 

voor mensen zonder groene vingers. 

Met een ligging op het westen geniet je hier op 
genoeg momenten van de zon, en als het te warm 

wordt kan het nette zonnescherm uit. 

Achterin de tuin bevindt zich een schuur en een 
poortdeur naar buiten. 



Tuin

De tuin wordt aan weerszijden van de buren gescheiden middels houten schuttingen en 
is verder voorzien van enkele lage borders met beplanting. 



Buiten



Over Herwijnen
Het Gelderse rivierdorp Herwijnen is gelegen in de West Betuwe 

en is de eerste landelijke gemeente na de Randstad. 

De gemeente West Betuwe is op 1 januari 2019 ontstaan door een 
fusie van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal.

Herwijnen, met het zo geliefde rustieke Betuwse landschap met 
haar uiterwaarden en natuurgebieden, ligt dichtbij het punt waar 

Maas en Waal samenkomen. 

Het centrum beschikt over alle winkels voor dagelijkse 
voorzieningen. Verder heeft Herwijnen naast een peuterspeelzaal 

zowel een christelijke als een openbare basisschool.

Het dorp staat bekend om haar uitgebreide en actieve 
verenigingsleven.

Herwijnen ligt centraal in Nederland op enkele minuten van de 
Rijkswegen A27, A15 en A2. De steden Gorinchem en Zaltbommel, 

welke beschikken over alle voorzieningen, liggen slecht op 10 
autominuten van de woning.

Grote steden als Rotterdam, ‘s-Hertogenbosch en Utrecht liggen 
op circa 30 autominuten.



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. 
Verwarming De verwarming en warmwatervoorziening wordt geregeld door een Intergas Kompakt HRE (CW4) CV-ketel uit 2012.

Overige technische kenmerken
- De meterkast is uitgevoerd met 8 groepen en aardlekschakelaars, een slimme elektriciteitsmeter en een watermeter,
- De woning beschikt over een energielabel A,
- De keuken is in 2019 geheel vervangen,
- De trappen zijn modern afgewerkt,
- De tuinberging is uitgevoerd in Keraliet, en daarmee onderhoudsarm.

Algemeen
- Aan de achtergevel is een elektrisch zonnescherm met knikarm aanwezig,
- Aan de voor- én achterzijde zijn vorstwerende buitenkranen geplaatst, 
- Er is tuinverlichting aanwezig.



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 : Herwijnen
Sectie : U
Nummer(s) : 1455
Juridische status : Eigen grond

Tuin en ligging
Ligging tuin: West

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: Tussenwoning

Bouwjaar: 2012

Aantal slaapkamers: 4

Aantal kamers: 5

Gebruiksoppervlak wonen: 112 m²

Externe buitenruimte: 5

Perceeloppervlakte: ca. 139 m2

Inhoud: ca. 392 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

