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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
Charmante, uitgebouwde jaren ‘30 woning in gewilde 
Leerdam Oost. 

In een rustige woonwijk, op loopafstand van het centrum van 
Leerdam, ligt deze karakteristieke hoekwoning uit de jaren ‘30. 
De woning is in 2009 geheel gerenoveerd, waarbij authentieke 
details bewaard zijn gebleven. 

Verdere pluspunten zijn de grote achtertuin, de grote schuur 
met tien zonnepanelen op het dak en de uitbouw aan de 
achterzijde! 

De woning heeft een woonoppervlakte van 80m² en telt twee 
slaapkamers. De woning is volledig geïsoleerd en voorzien van 
HR++ beglazing. De vloerverwarming maakt het huis nog 
comfortabeler!



De buitenkant

De voorzijde De achterzijde



Indeling
De kobalt blauwe voordeur met glas-in-lood elementen 
brengt je naar de hal, die toegang geeft tot de keuken, 
woonkamer, het eerste toilet, de meterkast en de 
trapopgang naar de eerste verdieping. 

Onder de trap bevindt zich een kelderkast met bergruimte. 
In de hal ligt een eikenhouten vloer, de wanden en het 
plafond zijn gestuct. 



Keuken 

De eerste deur links in de hal leidt naar de ruime, gesloten keuken die uitkijkt op de J.C. Rijsdijkstraat. Op de vloer liggen zwart wit 
getrommelde vloertegels en ook de wanden zijn deels betegeld. In het plafond zijn diverse sfeervolle inbouwspots verwerkt. 

De antracieten keuken is uitgerust met een spoelbak met mengkraan, koelkast, vrieskast, vaatwasser, oven (SMEG), 4-pits 
inductiekookplaat en een afzuigkap welke netjes is weggewerkt in een koof. Een tweede deur leidt naar de woonkamer.

In de keuken is vloerverwarming aanwezig.



Woonkamer 

De woonkamer is dankzij 
de uitbouw aan de 

achterzijde heerlijk ruim 
(30m²). De grote 
raampartijen en 

openslaande deuren 
maken deze ruimte 

bovendien heel licht en 
bieden een fraai uitzicht 

op de achtertuin. 

Ook hier ligt, net als in de 
hal, een eikenhouten vloer 

en in het schuurplafond 
zijn diverse inbouwspots 

verwerkt.

De vloerverwarming zorgt 
voor extra comfort!





1ste verdieping 

Een witte, houten trap leidt naar de eerste verdieping, waar 
zich twee slaapkamers, de badkamer en een washok 
bevinden. 

Dankzij de grote dakkapellen aan zowel de voor- als 
achterzijde van de woning zijn de kamers op deze verdieping 
prima van formaat.



Slaapkamers I & II 

De grootste slaapkamer (9m²) 
en de badkamer (5m²) liggen 
aan de achterzijde en kijken 

uit op de tuin. 

De tweede slaapkamer (7m²) 
en het washok liggen aan de 

voorzijde. 

Beide slaapkamers zijn 
bovendien nog voorzien van 

een extra raam aan de zijkant 
en daardoor heerlijk licht. 



Badkamer

De badkamer (2009) is uitgerust met een brede wastafel met mengkraan, een ligbad met mengkraan, een 
tweede toilet, een inloopdouche en een handdoekradiator. De ruimte is geheel betegeld en voorzien van 

vloerverwarming. 



Zolder
Een open trap op de overloop van de eerste verdieping 
geeft toegang tot de zolder met een stahoogte van 1.88 
meter. 

De zolder is momenteel in gebruik als bergruimte maar 
hier kan heel goed een extra slaapkamer worden 
gerealiseerd. 

De twee dakramen maken deze verdieping extra licht. 
De CV-ketel (2009, Remeha) bevindt zich ook op zolder. 



Buiten
De voortuin is grotendeels bestraat, afgezien van 
een vlak met beplanting en een lage heg aan 
weerszijden van de woning. Via de zijkant bereik je 
middels een poort de achtertuin. Deze ligt op het 
noordwesten, wat volop zon betekent! De tuin is 
opgedeeld in een bestraat terras direct aan de 
woning, gevolgd door een gazon met 
moerbeibomen en daarna een bestraat pad tot aan 
de schuur. 

Op de schuur zijn tien zonnepanelen geplaatst en 
de schuur zelf is niet alleen heel ruim (19m²) maar 
ook geïsoleerd (HR ++ glas) én voorzien van 
internet. Aan weerszijden van de tuin staan houten 
schuttingen welke deels gevuld zijn met groene 
beplanting. In het zijpad vind je nog opbergbakken 
voor de kliko’s en over de gehele breedte van de 
uitbouw is een zonnescherm bevestigd. 



Buiten 



Plattegronden



Bijzonderheden
Vloeren De vloeren van de begane grond zijn grotendeels van beton, de verdiepingsvloeren zijn van hout 
Dak Het dak van de woning is voorzien van pannen en bitumineuze dakbedekking.
Beglazing De woning is voorzien van HR++ in houten kozijnen. 
Verwarming De verwarming wordt geregeld door een C.V. installatie van “Remeha Calenta’ uit 2009. Op de begane 

grond is vloerverwarming aanwezig. 
Isolatie De woning is geheel geïsoleerd en de isolatie is tijdens de verbouwing in 2009 aangebracht. De 

vrijstaande schuur is ook geheel geïsoleerd en voorzien van HR++ beglazing.

Overige technische kenmerken
De meterkast is uitgevoerd met voldoende groepen met aardlekschakelaars en een slimme elektriciteitsmeter, slimme 
gasmeter en watermeter.

Vernieuwingen
In 2011 is de schuur geplaatst.
In 2016 is het schilderwerk aan de buitenzijde uitgevoerd.
In 2016 is ook de zijgevel volledig opnieuw gevoegd en geïmpregneerd.

Bijzonderheden
In 2009 is de hele woning grondig gerenoveerd: de woning ia aan de achterzijde uitgebreid, er zijn dakkapellen 
geplaatst, alle kozijnen zijn vervangen met ramen met HR++ glas, er is een vaste trap naar zolder gemaakt, de plafonds 
zijn vernieuwd, er is een nieuwe badkamer geplaatst, de keuken is vernieuwd en het toilet. Verder is de bedrading en 
de meterkast vernieuwd en is er vloerverwarming aangelegd



Leerdam
Leerdam ligt in de gemeente Vijfheerenlanden en staat bekend om de 
glasindustrie en kaasmakerij. Leerdam telt ongeveer 20.000 inwoners en is 
gelegen langs de mooie rivier De Linge en omgeven door stadswallen. Het 
dorp heeft een rijke historie, die is terug te vinden in de Grote Kerk, het Hofje 
van mevrouw van Aerden en het Oude Raadhuis. Leerdam kent meerdere 
basisscholen, middelbare scholen, diverse winkels en supermarkten, 
cultuurverenigingen en sportverenigingen. 

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. De horeca 
in Leerdam is ook veelzijdig: er zijn meerdere restaurants dus voor de snelle 
hap of een lang diner kun je hier goed terecht.



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 : B 
Nummer(s) : 9039
Grootte : 2 are 65 centiare
Juridische status : Eigen grond

Tuin en ligging
Ligging tuin : Noord-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: Hoekwoning

Bouwjaar: ca. 1936

Aantal slaapkamers: 3

Gebruiksoppervlak wonen: ca. 80 m²

Overige inpandige ruimte: ca. 3,5 m²

Perceeloppervlakte: ca. 265 m²

Inhoud: ca. 300 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

