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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
Geschakelde twee-onder-een-kapwoning in rustige 
woonwijk in Schoonrewoerd 

Fijne gezinswoning van 129m2 met vier (slaap)kamers, 
een ruime garage en een tuin waar je op elk moment 
van de dag wel een zonnestraal meepakt. 

Aan de voorkant heb je vrij uitzicht op een speeltuintje, 
hier komt ook alleen bestemmingsverkeer. 

Het huis is door de jaren heen netjes onderhouden, maar 
kan een modernisatieslag gebruiken. Nieuwe bewoners 
kunnen hier zonder twijfel een droomwoning van 
maken; de ruime vertrekken bieden ontzettend veel 
mogelijkheden. 

Wat ons betreft een ideale woning voor een gezin! 



De buitenkant

Voorzijde Achterzijde 



Indeling 

Entree met toegang tot de meterkast, het 
toilet, een trapkast, de trapopgang naar de 

eerste verdieping en de woonkamer. 

Het toilet is uitgerust met een staand toilet 
en een fonteintje. 



Woonkamer

De lichte woonkamer is ruim 8 meter 
diep en verdeeld over een zithoek 
enerzijds en een eetgedeelte dat 
grenst aan de keuken anderzijds. 

Vanuit de zithoek kijk je gezellig uit 
op de straat met speeltuin. De 

eethoek kijkt uit op de achtertuin. 

Grote ramen aan de voor- en 
achterzijde zorgen voor veel 

natuurlijke lichtinval. 





Keuken 

De open keuken grenst aan de eethoek en is simpel doch praktisch uitgevoerd, voorzien van een 
spoelbak met mengkraan, koelkast, combi oven, vaatwasser en 5-pits gasfornuis met afzuiging. 

Vanuit de keuken is middels een loopdeur de achtertuin bereikbaar. 





1ste Verdieping

Vanaf de overloop zijn drie slaapkamers en de 
badkamer te bereiken. 

Ook biedt een open trap toegang tot de 
zolderverdieping. 



Slaapkamer I 

De ouderslaapkamer is 17m2 groot en ligt aan de achterzijde. 

De vloer is, net als in de overige slaapkamers, voorzien van 
zeil en elke kamer beschikt over een radiator. 



Slaapkamer II 

De tweede slaapkamer aan de voorzijde is 
14m2 en voorzien van een eigen wastafel. 



Slaapkamer III 

Naast de ouderslaapkamer ligt nog een kleinere 
kamer van 8m2, een ideale baby- of werkkamer. 



Badkamer

De badkamer is uitgerust met een ruime inloopdouche met hand- en 
regendouche, een toilet, handdoekradiator en groot wastafelmeubel.

Een klein raam bovenin zorgt voor lichtinval en natuurlijke ventilatie. 



2de Verdieping

De zolderverdieping bestaat uit een voorzolder 
en een (slaap)kamer van 18m2. 

Op de voorzolder hangt de cv-ketel. 



Slaapkamer IV 

De slaapkamer is licht en ruim dankzij twee grote 
dakramen en een dakkapel. 

Aan weerszijden bieden knieschotten extra bergruimte. 



Voortuin

Direct voor de woning biedt een diepe voortuin genoeg mogelijkheden voor een leuk zitje, 
mooie beplanting of onderhoudsvriendelijke bestrating. 

Voor de garage kunnen tot wel twee auto’s worden geparkeerd, 
verder rijdt er voor het huis geen verkeer.

De garage zelf is 19m2 groot en bereikbaar via een roldeur. Ook vanuit de achtertuin is deze te bereiken. 
In de garage bevindt zich momenteel de wasmachine. 



Achtertuin

De achtertuin is gelegen op het 
noordoosten, maar is dankzij de grootte 
(80m2) op elk moment van de dag wel 

ergens voorzien van zonnestralen. 

De tuin is onderhoudsvriendelijk 
aangelegd, met houten schuttingen aan 

drie zijden. Er is een achterom. 

De rechterzijde van de tuin bestaat uit een 
grote border, verder is de tuin betegeld. 

Absolute eyecatcher is de grote 
bananenplant achterin, zo zie je ze niet 

vaak! 







Buiten 



Plattegronden



Bijzonderheden

Technische kenmerken
Bouwjaar 1985
Vloeren De vloeren van de begane grond en van de verdiepingen zijn van beton. 
Dak Het dak is voorzien van pannen en op de garage ligt bitumineuze dakbedekking.
Gevels De gevels zijn gemetseld in spouw.
Beglazing De houten kozijnen zijn voorzien van dubbele beglazing.
Verwarming De verwarming wordt geregeld door een CV-installatie “Vaillant” uit 2002. Deze bevindt zich op de 2e verdieping.
Isolatie De vloer, spouw en het dak zijn tijdens de bouw geïsoleerd.

Overige technische kenmerken
- De meterkast is uitgevoerd met 6 groepen en een aardlekschakelaar, een slimme elektriciteitsmeter en gasmeter.

De watermeter bevindt zich onder een luik bij de voordeur.
- Aan de achterzijde van de woning is een handbedienbaar zonnescherm geplaatst.
- De vaatwasser is in 2021 vernieuwd.

Opmerkingen
- Schilderwerk is aan de buitenzijde in 2002 bijgewerkt. In 2022 zijn de dakkapel en de roldeur van de garage geschilderd.
- De keuken dateert uit 2013.
- De badkamer en toilet zijn in ca. 2004 vernieuwd.



Over Schoonrewoerd

Schoonrewoerd is een dorp met circa 1.600 inwoners in de gemeente Leerdam. Het dorp ligt tussen Leerdam en Zijderveld en werd
in 1023 gesticht door Jan van Arkel. Tot 1986 was Schoonrewoerd een zelfstandige gemeente. In datzelfde jaar werd met Kedichem 
en Leerdam de gemeente Leerdam gevormd.

Schoonrewoerd is bekend van het Schoonrewoerdse Wiel of het Wiel van Bassa, het grootste wiel van Nederland, dat ontstaan is bij 
een dijkdoorbraak in 1573. De dijk die doorbrak was de Diefdijk, de grens tussen Holland en Hertogdom Gelre. 

De Diefdijk is in 1284 aangelegd om de Vijfheerenlanden te beschermen tegen wateroverlast vanuit Gelre. Het dorp is erg centraal 
gelegen in Nederland en is makkelijk bereikbaar vanaf de A2 en de A27. 

Het is een kindvriendelijk dorp in een rustige omgeving. Voor dagelijkse voorzieningen ben je aangewezen op Leerdam, waar je met
de auto binnen tien minuten bent. 



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 : Schoonrewoerd
Sectie : B
Nummer(s) : 1487
Grootte : 219
Juridische status : Eigen grond

Tuin en ligging
Ligging tuin: Noord-Oosten

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: Twee onder een kap

Bouwjaar: 1985

Aantal slaapkamers: 4

Aantal kamers: 5

Gebruiksoppervlak wonen: ca. 129 m²

Overige inpandige ruimte: ca. 19 m²

Perceeloppervlakte: 219 m2

Inhoud: ca. 438 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

