
TE HUUR
Slotshof 30

Gameren
Huurprijs € 1.400 p.m. incl. VvE servicekosten

www.nieuwdorp.nl



KENMERKEN
SOORT WONING:

appartement





WOONOPPERVLAKTE:


95 m2




INHOUD:


270 m3




AANTAL KAMERS:


3




SLAAPKAMERS:


2

BOUWVORM: Bestaande bouw
TYPE WONING: appartement
BOUWJAAR: 2012

BALKON: circa 11 m2
SIT. BALKON: zuid



OMSCHRIJVING
gezamenlijke ontmoetingsruimte voor allerlei PRACHTIG GELEGEN 3-KAMER APPARTEMENT 
activiteiten. Onder de ontmoetingsruimte is per MET ZONNIG BALKON OP DE 1E VERDIEPING IN 
lift een afgesloten kelder met de berging APPARTEMENTENCOMPLEX DE SLOTSHOF

bereikbaar. De woonoppervlakte bedraagt 95 m2 


en de oppervlakte van de berging bedraagt 5 m2. 
Aan de voet van de Waalbandijk in Gameren 
De inhoud is circa 270 m3. 
staat dit in 2012 gebouwde sfeervolle 

appartementencomplex ‘De Slotshof’. Een 
Huurprijs: € 1.400,- inclusief VvE servicekosten, complex bestaande uit 42 huur- en 
exclusief gas/water/licht. 
koopappartementen (voor doelgroep 55+) dat 

een mooi geheel vormt met het zorgcentrum ’t 
Huurperiode: minimaal 1 jaar
Slot. Het complex is gelegen in een rustige, 

landelijke omgeving en het te huur aangeboden 
Waarborgsom: € 2.800,-
appartement bevindt zich op de 1e Verdieping. 

Het appartement beschikt over een ruime 
Aanvaarding: per 1 november 2022woonkamer met open keuken, balkon op het 

zuiden, 2 slaapkamers en een badkamer. Het 
complex ‘De Slotshof’ heeft een centrale 
entreeruimte en een atrium. Tevens is er een 



Dankzij een warmteterugwinningsinstallatie en 
een duurzaam verwarming/koelsysteem is het 
appartement altijd aangenaam op temperatuur. 
Rondom het complex is voldoende 
parkeerruimte aanwezig. Er is een 
huisartsenpraktijk, een apotheek, fysiotherapeut 
en restaurant, allemaal binnen handbereik. 





Vanuit het atrium is via de lift/trap naar de 
1e verdieping de eigen entree bereikbaar 
naar de hal van het appartement.



Allereerst biedt de hal toegang tot het 
toilet, de meterkast en aansluitend de 
ruime woonkamer (circa 40 m2) met 
uitzicht op groen aan de achterzijde van 
het complex. De open keuken met diverse 
inbouwapparatuur bevindt zich aan de 
zijde van het atrium. Vanuit de keuken is 
een bergruimte toegankelijk met warmte-
terug-wininstallatie.



Vanuit de keuken is een bergruimte toegankelijk 
met warmte-terug-wininstallatie. Terug in de hal 
zijn 2 slaapkamers bereikbaar, waarvan de grote 
slaapkamer net als de woonkamer toegang biedt 
tot het balkon. Vanuit deze slaapkamer is ook de 
badkamer bereikbaar.





De geheel betegelde badkamer die zowel vanuit 
de hal als de grote slaapkamer toegankelijk is, is 
voorzien van toilet, douche, vaste wastafel en 
witgoedaansluitingen.



KADASTRALE KAART



PLATTEGROND



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



BEKIJK DEZE WONING
ONLINE!
slotshof30.nl

Slotshof 30, Gameren

SCAN DEZE CODE EN BEKIJK DE 
WONING OP JE MOBIEL!



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


