
 
 

 

 
Groeneveld Makelaardij 

Arkelstraat 57 
4201 KB, GORINCHEM 

Tel: 0183 - 63 03 11 
E-mail: info@groeneveldmakelaars.nl 

www.groeneveldmakelaars.nl 

 

 
 

 

  

 

  

 

  

 
Molenstraat 21, Weessteeg 2, 4201 CV Gorinchem 

Vraagprijs € 325.000,- k.k. 
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Molenstraat 21, Weessteeg 2, 4201 CV Gorinchem 
 
Op een hoek van een steeg gelegen woon-/winkel-/kantoorpand met entree aan de Molenstraat en Weessteeg. Ideaal 
om 2 woonappartementen te maken vanwege de 2 aparte entrees.  Er is op dit pand heeft officieel een 
appartementsrecht gevestigd maar biedt het qua ruimte en indeling hetzelfde als een woonhuis. Deze unieke 
monumentale woning ademt een zeer gezellige sfeer uit en is de afgelopen jaren in stijl gerenoveerd. Geïsoleerd dak, 
fraai uitzicht vanuit de woonkamer over de Zusterstraat.   
  
Beg. grond: via entree Molenstraat komt u gelijk in grote open ruimte met hoog plafond waarbij de fraaie houten 
trappartij gelijk in het oog springt. Deze ruimte van ca 20m2  biedt de mogelijk om een winkel te houden. Ruimte is 
v.v. plavuizen (zwart/wit) en de geverfde wanden. Tevens zijn hier opbergmogelijkheden gecreëerd onder de trap. 
Toilet met fonteintje v.v. plavuizen (zwart/wit). Omdat er nog een andere zelfstandige ingang bestaat (Weessteeg 2) is 
het goed mogelijk om de winkel en het woongedeelte te scheiden van elkaar.   
  
Entree Weessteeg 2: bij deze ingang is meterkast en trapopgang geplaatst.  
  
1e Verdieping: via fraaie trap in het winkelpand bereikt u deze verdieping. U komt gelijk in de gezellige woonkamer 
van ca. 22 m² v.v. fraaie houten vloer en de houten wanden zijn geverfd. Doordat hier een houtkachel is geplaatst en 
fraaie vernieuwde schuiframen is er een gezellige, sfeervolle kamer ontstaan. Halfopen keuken van ca. 11 m² is L-
vormig en in de kleurstelling beuken en wit. Het keukenblok heeft ruim voldoende opbergmogelijkheden en v.v. 5-pits 
gaskookplaat, r.v.s. afzuigkap in schouwmodel, oven, vaatwasmachine, koelkast, vriezer en magnetron. Via keuken zijn 
overloop en (slaap)kamer te bereiken. Via overloop met vaste kasten zijn nog een slaapkamer en trapopgang te 
bereiken. Deze s(laap)kamer van ca. 7m² is v.v. houten vloer en geverfde wanden. De trapopgang van de Weessteeg 2 
komt hier uit. Via deze slaapkamer is het toilet met wastafel te bereiken.  
  
2e Verdieping: via overloop bereikt u separaat toilet, badkamer, werkkamer, tussen slaapkamer en slaapkamer 
gelegen aan de voorzijde. Op overloop is wasmachine-aansluiting geplaatst.  Badkamer van ca 5 m² is tot aan het 
plafond betegeld en is in blauw/witte kleurstelling. In badkamer met kantelraam treft u ligbad, hoekdouche, wastafel 
en design-radiator aan. Tevens is hier vloerverwarming aangelegd. Werkkamer ca. 4 m² v.v. houten vloer en 
systeemplafond en kantelraam. Uiteraard is het mogelijk om deze kamer als slaapkamer te gaan gebruiken. In 
ouderslaapkamer van ca 15 m² zijn de spanten van de kapconstructie nog zichtbaar, hierdoor is er een sfeervolle 
kamer gecreëerd. Er ligt hier een houten vloer en de wanden zijn v.v. granol en kraaldelen lambrisering. Via deze 
slaapkamer is nog een slaapkamer te bereiken. Ook in deze slaapkamer van ca. 10 m² zijn de spanten nog zichtbaar en 
is op de vloer vinyl gelegd. Deze kamer heeft een nokhoogte van ca 4.60m  
  
3e Verd.: deze verdieping is te bereiken via een vlizotrap. Hier treft u royale bergzolder aan en de c.v.-combiketel.  
  
Algemeen:  
- 1e verdieping voorzijde nieuwe ramen met isolerende beglazing  
- kapconstructie is  
- winkel pui is in 1960 geplaatst. Oude oorspronkelijke tekening is nog beschikbaar  
- Rijksmonument 16647 - Molenstraat 21, Gorinchem.Lijstgevel (XVIII). begin 18e eeuw 
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Kenmerken 
Vraagprijs : € 325.000,00 
Soort : Appartement 
Open portiek : Nee 
Aantal kamers : 6 kamers waarvan 3 slaapkamer(s) 
Inhoud woning : 415 m3 
Gebruiksoppervlakte woonfunctie : 125 m2 
Soort appartement : Beneden + Bovenwoning 
Bouwperiode : -1906 
Ligging : In centrum 
Tuin : Geen tuin 
Garage : Geen garage 
Verwarming : C.V.-Ketel 
Isolatie : Dakisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas 
C.V.-ketel : Valliant ( combiketel uit 2001) 
   

Locatie 
Molenstraat 21, Weessteeg 2  
4201 CV  GORINCHEM 
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kadastrale kaart 
 

 



  
 

 

 
Groeneveld Makelaardij 

Arkelstraat 57 
4201 KB, GORINCHEM 

Tel: 0183 - 63 03 11 
E-mail: info@groeneveldmakelaars.nl 

www.groeneveldmakelaars.nl 

Lijst van zaken 
 

 

 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Woning 
Interieur 

Verlichting, te weten:     

- Inbouwspots/dimmers     

- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers     

- Losse (hang)lampen     

-      

-      

(Losse)kasten, legplanken, te weten:     

- losse kasten     

-      

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:     

- Gordijnrails     

- Gordijnen     

- Overgordijnen     

- Vitrages     

- Rolgordijnen     

- Lamellen     

- Jaloezieën     

- (Losse) horren/rolhorren     

-      

-      

Vloerdecoratie, te weten:     

- Vloerbedekking     

- Parketvloer     

- Houten vloer(delen)     

- Laminaat     

- Plavuizen     

- vinyl     

-      

(Voorzet) openhaard met toebehoren     

Allesbrander     

Houtkachel     

(Gas)kachels     
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Designradiator(en)     

Radiatorafwerking     

Overig, te weten: 
    

- Spiegelwanden     

- Schilderij ophangsysteem     

-      

-      

 
Keuken 

    

Keukenblok (met bovenkasten)     

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 
    

- Kookplaat     

- (Gas)fornuis     

- Afzuigkap     

- Magnetron     

- Oven     

- Combi-oven/combimagnetron     

- Koelkast     

- Vriezer     

- Koel-vriescombinatie     

- Vaatwasser     

- Quooker     

- Koffiezetapparaat     

-      

-      

Keukenaccessoires, te weten:     

-      

-      

 
Sanitair/sauna 

    

Toilet met de volgende toebehoren:     

- Toilet     

- Toiletrolhouder     

- Toiletborstel(houder)     

- Fontein     

-      

-      

Badkamer met de volgende toebehoren:     

- Ligbad     

- Jacuzzi/whirlpool     

- Douche (cabine/scherm)     

- Stoomdouche (cabine)     
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

- Wastafel     

- Wastafelmeubel     

- Planchet     

- Toiletkast     

- Toilet     

- Toiletrolhouder     

- Toiletborstel(houder)     

-      

-      

Sauna met toebehoren     

     

 
Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing 

    

Schotel/antenne     

Brievenbus     

(Voordeur)bel     

Alarminstallatie     

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie     

Rookmelders     

Screens/rolluiken     

CV met toebehoren     

(Klok)thermostaat     

Warmwatervoorziening, te weten: 
    

- Via CV-installatie     

- Boiler     

- Close-in boiler     

- Geiser     

-      

-      

Mechanische ventilatie     

Luchtbehandeling     

Airconditioning met toebehoren (aantal: ………)     

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten: 

-      

-      

Telefoonaansluiting/internetaansluiting     

Veiligheidsschakelaar wasautomaat     

Waterslot wasautomaat     

Zonnepanelen     
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Tuin 
    

Inrichting 
    

Tuinaanleg/bestrating     

Beplanting     

     

Verlichting/installaties 
    

Buitenverlichting     

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder     

     

 
    

Bebouwing 
    

Tuinhuis/buitenberging     

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging     

(Broei)kas     

     

     

 
    

Overig 
    

Overige tuin, te weten: 
    

- (Sier)hek     

- Vlaggenmast(houder)     

-      

-      

 

Overig 
    

Zijn er zaken die geen eigendom zijn van verkoper omdat 
er sprake is van een leasecontract. Zo ja, neemt verkoper 
de zaak mee of moet het betreffende contract worden 
overgenomen? 

Ja Nee Gaat mee Moet 
worden 
overgen

omen 

CV/geiser/boiler     

Keuken/tuin/kozijnen     

Intelligente thermostaten e.d.     

Stadsverwarming     

Zonnepanelen     

     

     

Bijlage(n) over te nemen contracten: 
    

-  

-  
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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. 


