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KENMERKEN

Woonoppervlakte 101m² 
Perceeloppervlakte 142m²
Inhoud 356m³
Bouwjaar 1990
Energielabel B

Vraagprijs

€ 299.000

K.K.



Bovenwielstraat 25
Culemborg



Omschrijving
GEZELLIG SFEERVOL HUIS IN EEN 
KINDVRIENDELIJKE WIJK!




In de kindvriendelijke en groene woonwijk 
Molenzicht bevindt zich deze verrassend 
ruime eengezinswoning. 

De woning is gelegen aan een rustige 
straat met voldoende parkeergelegenheid.




In de straat bevindt zich een parkje met 
speelweide.




De wijk kenmerkt zich door een ruime 
opzet met veel groen en verschillende 
speelplaatsen, diverse basisscholen en 
kinderdagverblijven.




Op loopafstand liggen winkelcentrum 
Parijsch, het NS station en de gezellige 
historische binnenstad met theater, 
winkels en gezellige terrasjes.

Molen Johanna en de daarbij gelegen 
natuurspeeltuin "Bolderburen” liggen op 
een steenworp afstand.

Tevens bevinden zich in Culemborg 
verschillende sportverenigingen, een 
zwembad en 

twee middelbare scholen. In de 
uiterwaarden van rivier de Lek kunt u 
wandelen en genieten van de natuur.

U kunt wandelen of fietsen naar "Werk 
aan het Spoel” dat onderdeel is van het 
Unesco Werelderfgoed "Hollandse 
Waterlinie”.




Culemborg is gunstig gelegen t.o.v. de 
A2, deze is in 7 minuten met de auto te 
bereiken.




De woning is gebouwd in 1990 en heeft 
een woonoppervlakte van 101m2.

In de voortuin is er ruimte voor het 
parkeren van een auto en ook is deze 
voorzien van een waterpunt.

De achtertuin ligt op het westen en 
beschikt over een achterom vanwaar ook 
de speelweide te bereiken is.





BEGANE GROND

Bij binnenkomst bevindt zich de hal, de 
meterkast en het toilet met fonteintje.

Vanuit de hal komt u komt in de 
woonkamer met links de trapopgang naar 
boven.

Oorspronkelijk was er tijdens de bouw een 
keuze voor een slaapkamer en badkamer 
op de begane grond. Bij deze woning is 
daar destijds niet voor gekozen, waardoor 
de woonkamer en keuken royaal bemeten 
zijn.

Aan de achterzijde bevindt zich de open 
keuken met toegang tot de bijkeuken. De 
ruimte is voorzien van aansluitingen voor 
o.a een wasmachine/droger en 
vaatwasmachine.




Zowel vanuit de woonkamer als de 
bijkeuken is de achtertuin te bereiken.

De begane grond is voorzien van een 
laminaatvloer, de wanden en plafonds zijn 
voorzien van spuitwerk.

Om in de zomer de warmte buiten te 
houden zijn er aan de voor en achtergevel 
zonneluifels aangebracht.




EERSTE VERDIEPING

Via de overloop zijn er drie slaapkamers 
en de badkamer te bereiken.

De slaapkamers zijn voorzien van een 
dakkapel waardoor er drie ruime kamers 
zijn, aan de achterzijde zijn deze voorzien 
van zonnescreens. Achter de dakschotten 
bevindt zich extra opbergruimte.




De badkamer is voorzien van een aparte 
douchecabine, ligbad, wastafel en tweede 
toilet.

Ook is er een Velux kantelraam aanwezig 
voor een prettige lichtinval en frisse lucht.




Op de overloop is een vlizotrap aanwezig 
die toegang geeft tot een ruime 
bergzolder, ook deze is voorzien van een 
Velux kantelraam.









TUIN

Op het westen ligt een gezellige groene 
beschutte achtertuin waar u de hele dag 
van de zon kunt genieten.

Achterin de tuin bevindt zich een vijver en 
een knusse overkapping waar u 's 
ochtends van uw ontbijtje kunt genieten 
en 's avonds na het eten heerlijk kunt 
ontspannen met een kopje koffie. De tuin 
is voorzien van een bergruimte, waterpunt 
en elektra.




Bent u op zoek naar een gezellige 
eengezinswoning in een fijne omgeving 
dan nodigen wij u graag uit om de 
Bovenwielstraat 25 van binnen te komen 
bekijken.































Sfeervolle woonkamer



Eetkamer met deur naar de tuin



Keuken



Keuken



Knusse overkapping



Achtertuin op het westen



Slaapkamer met dakkapel



Overloop en badkamer



Badkamer



Slaapkamer



Omgeving



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart



Lijst van zaken
Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Buitenverlichting X

Tuinhuis/buitenberging X

Vijver X

Appelboom X

 

Woning

Brievenbus (slot is defect) X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Veiligheidssloten/ inbraakpreventie X

Screens X

Rolluiken/zonwering buiten X

Zonwering binnen X

Vliegenhorren X

 

Raamdecoratie, te weten

Gordijnrails X

Gordijnen X

Rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

Vloerbedekking/linoleum X

Parketvloer/laminaat X

 

Warmwatervoorziening / CV

CV met toebehoren X

Thermostaat X

Mechanische ventilatie X

 



Lijst van zaken
Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

Keukenmeubel X

(Combi)magnetron X

Fornuis X

Vaatwasser X

Afzuigkap/schouw X

Koelkast/vrieskast X

Wasmachine X

Wasdroger X

 

Verlichting, te weten

Opbouwverlichting X

 

(Losse) kasten, legplanken, te weten

Losse kast(en) X

Boeken/legplanken X

Spiegel op slaapkamerdeur X

 

Sanitaire voorzieningen

Badkameraccessoires, kastjes gaan mee 
muv de spiegelkast boven de wastafel

X

Wastafel(s) X

Toiletaccessoires X

 

Telefoontoestel/-installatie

Telefoontoestellen X

 

Overige zaken, te weten:

Kapstok op meterkast deur X

Bank in woonkamer X



























Bekijk deze woning online!
https://webspace.yisual.com/bovenwielstraat25#

Bovenwielstraat 25, Culemborg

Scan deze code en 

bekijk de woning 

op je mobiel!



Wie zijn wij
Natascha Gerrits & Lois Frederiks
 
Natascha is geboren en getogen in de 
wij helpen jou met het kopen, verkopen, Betuwe en woont samen met haar man in 
verhuren en taxeren van je huis!
 het mooie Rhenoy aan de rivier de Linge. 



 

Wanneer het gaat om een woning kopen, Al sinds 1999 is ze werkzaam in de 
verkopen, huren of verhuren spelen in de makelaardij in de Betuwe. Ze heeft dus al 
meeste gevallen emoties een belangrijke ruim 20 jaar ervaring en expertise in de 
rol. Het gaat namelijk om je oude of woningmakelaardij. Door haar brede 
nieuwe thuis! Tegelijkertijd wil je graag dat bouwkundige kennis en op juridische vlak, 
alles goed geregeld is. Wij begrijpen dat zorgt ze ervoor dat de risico’s tot een 
als geen ander. Dus van zelfsprekend minimum worden beperkt. Met haar 
besteden we veel aandacht aan het regionale kennis geeft ze je bovendien een 
gehele proces. 
 waardevol advies of je (droom)huis ook op 


 jouw droomplek staat. Daarnaast is ze een 
Klanten omschrijven ons vaak als kei in onderhandelen. Zo kun jij je richten 
deskundig, daadkrachtig en betrouwbaar. op de leuke dingen.

Ons eerlijke advies geeft vertrouwen, 

waardoor mensen zich snel op hun gemak Ze is ook geregistreerd taxateur. Van haar 
voelen en de opdracht aan ons mag je een compleet (NWWI gevalideerd) 
toevertrouwen.
 taxatierapport verwachten van hoge 


 kwaliteit, onafhankelijk, eerlijk en objectief!

Wil je graag kennis met ons maken? 
 

Bel, mail of app dan voor een afspraak. 
 ______________________________________



 

We zijn te vinden op onze vestigingen in 
Lois is geboren en getogen in Tiel. Ze 
Beesd of Tiel.
 heeft de opleiding management assistent 


 gevolgd op het ROC in Tiel en is voor haar 
We horen graag op welk vlak we je van stage terecht gekomen bij Het 
dienst mogen zijn! 
 Fundament. Een eerdere stage heeft ze 


 afgerond bij een accountantskantoor in 

 Tiel.


 


 Gezien haar brede opleiding, kon ze bij 

 veel bedrijven terecht, maar ze koos voor 

 de makelaardij. Van te voren had ze had 

 geen idee wat er allemaal bij komt kijken 

 op een makelaarskantoor. Inmiddels is ze 

 aardig op de hoogte en helemaal 

 enthousiast geworden. Zij is het eerste 

 aanspreekpunt op kantoor zowel 

 telefonisch, per mail als fysiek. Ze helpt je 

 enthousiast met het geven van informatie, 

 het plannen van afspraken en 

 ondersteund Natascha op kantoor met 

 allerlei administratieve taken. 









 Parkweg 17 | 4006 ET  Beesd

0344-767599 | info@hetfundamentmakelaardij.nl | hetfundamentmakelaardij.nl/


