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Nieuwe Hoven 32, 4205 BD Gorinchem 

Vraagprijs € 350.000,- k.k. 
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Omschrijving 

 

Nieuwe Hoven 32, 4205 BD Gorinchem 
 

Prachtig wonen aan de Nieuwe Hoven! Deze woning is compleet gerenoveerd en na 
de verbouwing nog nooit bewoond dus u wordt de eerste bewoner. Alles maar dan 
ook alles is nieuw. Dit is een straat met karakter. Brede laan, veel groen en 
authentieke herenhuizen…een gewilde locatie! Hier staat deze half vrijstaande 
hoekwoning met fraaie zonnige achtertuin op het noorden en een voortuin waar je 
zelfs twee auto’s kunt parkeren. De perceelgrootte is 210 m2. De woning is gereed 
om ingericht te worden, kan gelijk worden bewoond en is voorzien van de 
hedendaagse luxe en comfort. Er is een lichte woonkamer van ca 32m2 met een open 
keuken. De badkamer bevindt zich op de 1e verdieping met samen met de 2 
slaapkamers. Duurzame afwerking. 

Dit huis voldoet aan de laatste stand van zaken als het gaat om afwerking en het 
gebruik van duurzame materialen. Het installatiewerk en elektra is uitgevoerd door 
erkende installateurs uit de regio. 

Indeling: 

Hal: meterkast voorzien van 8 groepen met aardlekschakelaar,en HR-CV installatie. 
Toilet met fonteintje. 

Woonkamer: Gezellige lichte woonkamer van 32m2 met trap in de woonkamer naar de 
1e verdieping. Aan de buitenkant is een nieuw elektrisch zonnescherm bevestigd welke 
je bedient met een afstandsbediening. 

Keuken: Open keuken van ca 11m2 met een compleet nieuwe zwarte keuken voorzien 
van vaatwasser, brede inductie-kookplaat, koel/vriescombinatie, combi-oven en 
afzuiger. 

1e Verdieping: Overloop met Velux raam met toegang tot de slaapkamers, balkon en 
badkamer. De slaapkamers zijn beiden voorzien van draai/kiep-ramen. De grote 
slaapkamer is voorzien van een dakkapel met elektrische rolluiken. De kleine 
slaapkamer is voorzien van 2 Velux dakramen en hoge nokken als plafonds. 
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De badkamer is voorzien van een douche, designradiator, toilet en dubbele wastafel. 
De badkamer heeft vloerverwarming en is voorzien van een elektrisch rolluik. 

Algemeen: 

De complete elektra installatie voldoet aan de laatste eisen net als de verwarming. De 
woning is compleet opnieuw geïsoleerd en voorzien van vloerverwarming in de gang, 
toilet, woonkamer, keuken en badkamer. De wanden zijn gestuct en voorzien van 
muurcoating - Vrijstaande schuur van ca 3.0x3.0m 

- Groot balkon - Inhoud ca 300m3 

- Hoge plafonds 

- Brandmelders (230V) - Bouwjaar ca 1917 

- Complete renovatie in 2020 

Wandisolatie: 

Het huis is een fraai hoekhuis en is boven en beneden voorzien van volledig nieuwe 
wandisolatie. De isolatie is afgewerkt met nieuwe extra dikke gipsplaten van 9,5mm 
welke zijn voorzien van stucwerk. 

Gevelisolatie 

Tijdens de renovatie van de woning is de woning voorzien van extra gevelisolatie wat 
betekent dat de muren extra geïsoleerd zijn. Aangezien het een hoekwoning betreft 
heeft de andere zijde de isolatie en warmte van het geschakelde huis. 

Dakisolatie 

Het complete dak is opnieuw geïsoleerd en voorzien van extra isolatie voor comfort en 
duurzaamheid (Rc waarde 3,0). Tevens voorzien van gipsplaten van 9mm afgewerkt 
met stucwerk. 

Vloerisolatie: 

De houten ondervloeren van 30mm zijn geïsoleerd en afgewerkt met hoogwaardige 
Fermacell platen van 35mm dikte. De benedenverdieping is voorzien van 
vloerverwarming als hoofdverwarming, waarbij de ruimte tussen de slangen max. 10cm 
is. De Fermacell vloeren zijn voorzien van 10mm egaline en afgewerkt met een 
verlijmde PVC vloer van 3mm (totale Rc waarde >3,0). 
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Beglazing: 

De ramen beneden zijn van dubbelglas en de volledige bovenverdieping is voorzien van 
nieuwe kozijnen met HR++ isolatieglas. Dit is dubbelglas gevuld met edelgas en 
voorzien van een onzichtbaar warmte reflecterende metaalcoating die zonlicht 
doorlaat, maar warmte in een ruimte terugkaatst. 

Verwarming: 

Het huis wordt verwarmt door een actuele Rehema HR-ketel welke is geïnstalleerd in 
2017. 

Het betreft het Type Avanta 28c CW4 met A-label pomp. Dit type is een zeer compacte 
maar zeer krachtige CV ketel, hij is energiezuinig en heeft meer dan voldoende 
capaciteit voor de vloerverwarming en de warmwatervoorziening. 

Ventilatie: 

Het is huis heeft een mechanische ventilatie in de badkamer en een compleet nieuwe 
krachtige afzuiging in keuken. 

 

Ligging: De woning ligt aan een doorgaande éénrichtingsweg en ligt op loopafstand van 
het gezellige uitgaanscentrum van Gorinchem. Vlak in de buurt is tevens een ruim 
overdekt winkelcentrum “Piazza” De bereikbaarheid ligt zeer centraal aan het 
knooppunt A27 / A15 in het hart van Nederland. Het centraal station is op loopafstand 
net als het verdere openbaar vervoer. De woning bevind zich in een zeer geliefde wijk 
van Gorinchem. 

 

Vraagprijs € 365.000,- k.k.
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Kenmerken 
Vraagprijs : € 365.000,00 
Soort : Woonhuis 
Type woning : 2-onder-1-kapwoning 
Aantal kamers : 3 kamers waarvan 2 slaapkamer(s) 
Inhoud woning : 300 m3 
Perceel oppervlakte : 210 m2 
Gebruiksoppervlakte woonfunctie : 85 m2 
Soort woning : Eengezinswoning 
Bouwjaar : 1917 
Ligging : In woonwijk 
Tuin : Achtertuin, voortuin 
Hoofdtuin  Achtertuin  84 m2  
Garage : Parkeerplaats 
Verwarming : C.V.-Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk 
Isolatie : Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, HR ++ Dubbel  glas 
   

Locatie 
Nieuwe Hoven 32  
4205 BD  GORINCHEM 
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Plattegrond 
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kadastrale kaart 
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Groeneveld Makelaardij transparant en zorgt voor het beste 
resultaat 
 
Groeneveld Makelaardij is sinds 1914 actief in de regio Gorinchem en omstreken en onze vestiging is gelegen in de 
binnenstad van Gorinchem. 
Ons werkgebied is voornamelijk binnen een straal van circa 25km van Gorinchem. Een gebied dat zich uitstrekt van 
Sliedrecht tot Geldermalsen: de Alblasserwaard, de Vijfheerenlanden, de West-Betuwe en het land van Heusden en 
Altena. Maar ook buiten onze regio verkopen wij graag woningen 
 
Wij zijn je graag van dienst op het gebied van: 
 
- gratis waardebepaling 
- verkoop-bemiddeling 
- aankoop- bemiddeling 
- verhuurbemiddeling 
- wooncoach 
- nieuwbouw 
 
Bereikbaar op 0183-630311 (ook ‘s avonds) 
 
 
GROENEVELD MAKELAARDIJ 
Arkelstraat 57 
4201 KB Gorinchem 
Tel: 0183 - 63 03 11 
 
info@groeneveldmakelaars.nl 
www.groeneveldmakelaars.nl 
 
  
 
BROCHURE 
 
Deze vrijblijvend objectinformatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid daarvan kunnen wij geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. Toch kunnen wij niet altijd voorkomen dat de informatie enigszins afwijkt van hetgeen 
u in of rond de woning ziet of heeft gezien. Dit kan met name gelden voor (bouw)tekeningen, schetsen, afmetingen en 
maatvoeringen. Hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.  
Alle informatie is enkel en alleen bedoeld voor de presentatie van het object en niet meer dan een uitnodiging tot het 
doen van een bod. 
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. 


