
Multatulistraat 111
4207 SC Gorinchem

€ 339.000 k.k.



Perceelopp.

110 m²
Inhoud

ca. 320 m³



Over de woning

Op een goede locatie gesitueerde eengezinswoning met grote dakkapel (4 
slaapkamers) en berging met overkapping op een perceel van 110 m² groot. 
Gorinchem-Oost is een rustige omgeving met alle voorzieningen op korte 
afstand te vinden. 




De woning is gebouwd rond 1994 en heeft een inhoud van circa 320 m³. De 
tuin aan achterzijde is gelegen op het oosten en voorzien van sierbestrating 
en mooie groene borders en struiken. De stenen berging heeft een afmeting 
van 2.00 x 2.40 en een overkapping van 2.00 meter.



Begane grond

Indeling: entree met trapopgang, meterkast en toiletruimte v.v. toilet met 
fonteintje. De keuken is aan de voorzijde van de woning en voorzien van 
koel-/vriescombinatie, oven met 5-pits gaskookplaat en afwasmachine. De 
woonkamer is tuingericht en voorzien van een voorraadkast. De begane 
grondvloer is voorzien van tegels met vloerverwarming. 









Eerste verdieping

Op de verdieping zijn 2 slaapkamers (voorheen 3). De ouderslaapkamer is 
uitgebreid met een werkhoek/inloopkast.  De vloer is afgewerkt met 
laminaat. De badkamer is geheel betegeld en voorzien van ligbad, hangtoilet, 
wastafelmeubel en designradiator. 







Tweede verdieping

Op de 2e verdieping is een grote dakkapel geplaatst. Hier zijn 2 slaapkamers 
met dakkapel en dakraam gecreëerd. De voorzolder biedt ruimte voor de 
mechanische unit, CV-combiketel, Remeha Avanta uit 2015 en de was-/
droogmachine aansluiting. 





Tuin

De tuin aan achterzijde is gelegen op het oosten en voorzien van 
sierbestrating en mooie groene borders en struiken. De stenen berging heeft 
een afmeting van 2.00 x 2.40 en een overkapping van 2.00 meter.









Ligging en locatie

De woning is gelegen in de nieuwbouwwijk Gorinchem-Oost. Deze 
kindvriendelijke wijk is voorzien van alle denkbare faciliteiten, zoals een 
winkelcentrum, sportcomplex, scholen en een apotheek.




Het sfeervolle centrum van Gorinchem ligt op zo’n vijf minuten fietsen en 
kent meerdere winkelstraten en een centraal gelegen plein met gezellige 
terrassen en horecagelegenheden.







Kenmerken

Bouwjaar 1994
Perceelgrootte 110 m²
Inhoud ca. 320 m³
Type woning tussenwoning
Woonoppervlakte 101 m²

Kamers 5
Slaapkamers 4
Tuin achtertuin, voortuin
Locatie in woonwijk

Vraagprijs € 339.000 k.k.















Al meer dan 35 jaar een begrip in de regio Land van Heusen en Altena

Colofon

Dit object wordt verkocht onder begeleiding van Paans Makelaars.



Voor meer informatie over dit object of het plannen van een bezichtiging kunt u contact opnemen 
met Paans Makelaars.




Wij horen graag van u.
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