
TE HUUR
Kasteellaan 7

Nederhemert
Huurprijs € 1.300 p.m. excl. g/w/l

www.nieuwdorp.nl



KENMERKEN
SOORT WONING:

halfvrijstaande woning





WOONOPPERVLAKTE:


ca. 116 m²




INHOUD:


ca. 450 m³




AANTAL KAMERS:


3




SLAAPKAMERS:


2

BOUWVORM bestaande bouw
TYPE WONING halfvrijstaande woning
BOUWJAAR 1850
WARM WATER c.v.-combiketel



OMSCHRIJVING

TE HUUR! 







KARAKTERISTIEKE HALFVRIJSTAANDE 

WONING OP PITTORESKE LOCATIE 





De tijd lijkt hier even stil te staan en je ervaart Op een schilderachtige locatie in een landelijke 
direct het buitengevoel. Als je eenmaal bewoner omgeving staat deze karakteristieke 
bent geworden van dit prachtplaatje, is op halfvrijstaande woning. De woning is in de 
vakantie gaan overbodig. De woonoppervlakte afgelopen jaren gerenoveerd en gemoderniseerd 
bedraagt circa 116 m2. De inhoud is circa 450 m3. waarbij authentieke details bewaard zijn 
Bouwjaar 1850. gebleven. De woning is gelegen aan de 

Kasteellaan en de naam zegt het al, een eindje 
verderop staat het prachtige, gerestaureerde 
kasteel Nederhemert uit de 14e eeuw. Het 
idyllische dorpje Nederhemert-Zuid, ook wel 
bekend als ‘Het Eiland’ beschikt verder over 
diverse wandelroutes, bossen, een nostalgische 
speeltuin, een camping en een jachthaven. 






Nederhemert-Zuid is het deel van Nederhemert 
dat zich bevindt ten zuiden van de Afgedamde 
Maas. Het dorpje telt circa 45 inwoners en is sinds 
1480 gescheiden van Nederhemert-Noord door 
de Afgedamde Maas. Een veer verbindt ‘Het 
Eiland’ met Nederhemert-Noord. Het dorpje ligt 
ongeveer 6 kilometer van Heusden en ongeveer 
10 kilometer van de autosnelweg A59 en 12 
kilometer van Zaltbommel en de A2. 





Huurprijs: € 1.300,- per maand exclusief g/w/l

Huurperiode: minimaal 1 jaar

Aanvaarding: per 1 maart 2022 












Achter de voordeur schuilt de hal met 
meterkast, toilet met fonteintje en 
trapopgang. Aan de rechterzijde bevindt 
zich de woonkeuken met vernieuwd 
aanrecht voorzien van diverse 
inbouwapparatuur en prachtig uitzicht op 
het bos aan de overkant van de straat. 
Middels openslaande deuren is het terras 
toegankelijk waar je heerlijk van de 
ochtendzon kunt genieten. De keuken 
biedt tevens toegang tot een kelder-/
trapkast voorzien van 
opbergmogelijkheden en wasmachine-
aansluiting. Terug in de hal bevindt zich 
aan de linkerzijde de woonkamer, een 
prettige, lichte ruimte met eveneens mooi 
uitzicht op de straat. 





Via de trapopgang is een mooie, ruime 
overloop met vaste kastenwand 
toegankelijk. Hiervandaan zijn 2 ruime 
slaapkamers en een ruime badkamer 
toegankelijk. Een slaapkamer bevindt zich 
aan de rechterzijde van de woning en de 
tweede slaapkamer bevindt zich aan de 
linkerzijde. 



De badkamer is uitgerust met een 
douchecabine, wandcloset en 
wastafelmeubel. 



LOCATIE OP DE KAART

KOM JIJ HIER 
BINNENKORT 
WONEN?



OVER ONS

Wanneer je alle woningen bij elkaar zou optellen 
die we als Nieuwdorp Makelaardij hebben 
begeleid in de aan- of verkoop zou je daar een 
stad zo groot als Zaltbommel van kunnen 
bouwen. Met onze oorsprong in 1972 waren wij 
dan ook een van de eerste kantoren van 
Zaltbommel. Ons kantoor is gevestigd in het 
centrum. Daar proberen wij, te midden van de 
hectiek die de woningmarkt met zich 
meebrengt, de rust te bewaren. Want dat is wat 
je mag verwachten van jouw makelaar: dat hij 
rustig en weloverwogen jou het juiste advies 
geeft. Niet alleen ons kantoor heeft jarenlange 
ervaring, ook onze assistenten draaien al heel wat 
jaartjes mee op de lokale woningmarkt. Dat is ze 
niet aan te zien, maar twintig jaar ervaring in de 
makelaardij maakt zeker het verschil! Zowel 
Carolien als Jolanda hebben inzage in alle 
dossiers en zijn de rechterhand van Michaël. Zij 
kunnen je altijd een actuele update geven en 
regelen alles wat er komt kijken bij de verkoop, 
aankoop of taxatie van jouw woning




Bij Nieuwdorp snappen we precies hoe de 
huizenmarkt werkt. En dat merk jij als klant.

Overweeg je te gaan verhuizen en je woning te 
koop te gaan zetten? Uiteraard wil je weten 
hoeveel je woning daadwerkelijk waard is. Een 
reële waardebepaling biedt niet alleen inzicht in je 
toekomstige financiële situatie, maar is ook van 
belang voor de verkoopsnelheid en 
verkoopbaarheid van je woning.




Wij komen graag langs om je woning te bekijken, 
de waarde vast te stellen en kennis te maken met 
elkaar! Wie weet worden wij binnenkort jouw 
verkoopmakelaar!





Nieuwdorp Makelaardij; niet voor niets de 

meest gekozen makelaar van de 
Bommelerwaard.




Volg je ons al op onze sociale media kanalen? Hier 
houden we je op de hoogte van het nieuwste 
woningaanbod!

+31 (0)418 512 474

info@nieuwdorp.nl

www.nieuwdorp.nl



INTERESSE?
Neem contact op met ons kantoor.

www.nieuwdorp.nl

Gamerschestraat 35

5301 AP Zaltbommel

+31 (0)418 512 474

info@nieuwdorp.nl

www.nieuwdorp.nl


