
de Gamert 2301


Wijchen



Zeer goed en centraal

gelegen vrijstaande woning

Op zeer goede en centrale locatie gelegen vrijstaande woning type Herenhuis op mooi perceel van 
473 m2. Deze ruime (176 m2) en goed onderhouden woning is gelegen in een straat met soortgelijke 
woningen, beschikt over een ruime en verzorgde tuin, 5 volwaardige (slaap)kamers, aangebouwde 
garage en voldoende parkeerplek op eigen terrein.




Waarom je hier zou willen wonen…

Royale leefkeuken 

5 (slaap)kamers

Ruime kavel van 473 m2 eigen grond, meerdere terrassen en veel privacy

Diepe achtertuin van 15 meter 

Extra royale garage van 28 m2 met elektra en verwarming

Oprit voor meerdere auto’s




Algemeen:

Bouwjaar: 2000

Inhoud: 700 m3

Woonoppervlakte: 176 m2, overig inpandig 28 m2



















Driessen Makelaardij: al meer dan 40 jaar uw huismakelaar



Ruime woonkamer met 

fijne erker en schuifpui 

Bouwjaar: 2000 Woonoppervlak: 176 m² Perceeloppervlak: 473 m²

Indeling: Begane grond: Achter de entree bevindt zich de ruime hal die toegang geeft tot de woonkamer. 
Hier bevindt zich ook het toilet met de meterkast, garderobe en een tegelvloer. Woonkamer met een 
erker aan de voorzijde en een schuifpui aan de achterzijde, mede hierdoor is het bijzonder licht en maakt 
het geheel zeer sfeervol. Royale woonkeuken voorzien van een hoekopgestelde keuken voorzien van alle 
gangbare inbouwapparatuur. Direct achter de keuken ligt de bijkeuken met veel praktische bergruimte 
en is een ideale buffer tussen binnen en buiten.

De garage is inpandig te bereiken en extra diep, te weten 7,83 meter, geheel geisoleerd en voorbereid 
om een douche te maken.




Eerste verdieping: Overloop met toegang naar de 3 slaapkamers, de separate toilet en de badkamer. De 
kamers zijn ruim, licht en de master-bedroom geeft toegang tot een inloopkast. 

De badkamer is voorzien van een ligbad, vaste wastafel in badmeubel en een douche.




Tweede verdieping: Op deze verdieping bevinden zich nog 2 (slaap)kamers, waarvan 1 met een dakkapel 
en 1 met vaste wastafel. Verder veel bergruimte achter de knieschotten voor spullen die je niet dagelijks 
nodig hebt.




Tuin: Ruime achtertuin, voorzien van achterom en afgesloten met een poort. De achtertuin is voorzien 
van meerdere terrassen en een buitenkraan. Door de ligging ten opzichte van de buren, heeft u veel 
privacy en is het een heerlijk plek om rustig te kunnen genieten. Voor de garage kun je op de oprit met 2 
auto’s op eigen terrein parkeren.


Driessen Makelaardij: al meer dan 40 jaar uw huismakelaar



Plattegrond


Begane grond

Driessen Makelaardij: al meer dan 40 jaar uw huismakelaar



Royale woonkeuken

van alle gemakken voorzien 

Driessen Makelaardij: al meer dan 40 jaar uw huismakelaar



Plattegrond


1e verdieping

Driessen Makelaardij: al meer dan 40 jaar uw huismakelaar



3 slaapkamers waarvan 1 

met toegang tot inloopkast



Plattegrond


2e verdieping

Driessen Makelaardij: al meer dan 40 jaar uw huismakelaar



Kadastrale kaart


Wijchen

Driessen Makelaardij: al meer dan 40 jaar uw huismakelaar



Locatie kaart

Van toepassing:

- NVM-model koopakte;

- 10% bankgarantie / waarborgsom.




De samenstelling van deze brochure is met zorg 
geschied. Desondanks kan aan de inhoud hiervan 
geen aansprakelijkheid worden ontleend. 




De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. 

De Meetinstructie is bedoeld om een meer 
eenduidige manier van meten toe te passen voor het 
geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte.

De Meetinstructie sluit verschillen in 
meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld 
interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen 
bij het uitvoeren van de meting.

Kadastrale gemeente: 

Sectie:

Perceelnummer:

Pereeloppervlakte:

Wijchen

P

1128 

473 m2 

Deze kaart is noordgericht. Aan dit uittreksel mogen 
geen maten worden ontleend. De auteursrechten zijn 
voorbehouden aan de Dienst voor het Kadaster en de 
openbare registers. 



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

Lijst van zaken

Driessen Makelaardij: al meer dan 40 jaar uw huismakelaar



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 

Lijst van zaken

Driessen Makelaardij: al meer dan 40 jaar uw huismakelaar



Voor meer informatie 
staan wij graag voor u 
klaar!

De Hypotheekshop Wijchen
Altijd dichtbij met financieel advies!

 Keuze uit alle hypotheekverstrekkers
 Geen maandelijkse abonnementskosten
 Lagere bemiddelingskosten dan veel andere hypotheekkantoren
 Onafhankelijk, persoonlijk en deskundig financieel advies
 Afspraak ook buiten kantoortijd mogelijk

Maak ook gebruik van het beste financiële advies in 
Wijchen. Neem vrijblijvend contact op met

De Hypotheekshop Wijchen, telefoon (024) 6490101.

De Hypotheekshop Wijchen

Kasteellaan 25, Wijchen | T. 024 64 901 01 | E. wijchen1377@hypotheekshop.nl | I. www.hypotheekshop.nl/wijchen

Het eerste gesprek is 
kosteloos!

Kasteellaan 23-25


6602 DB Wijchen


024-6490100


info@driessenmakelaardij.nl
Kasteellaan 23    6602 DB Wijchen


T (024) 649 01 00

E-mail: info@driessenmakelaardij.nl



