
Maisonnette in

het centrum!
MEENT 54, PAPENDRECHT

Geniet van een ruim dakterras!



De makelaars
van deze woning
Onze makelaars helpen je graag met al jouw vragen over de woning. 
Bel 078-615 99 60 of mail naar christiaan@2mmakelaars.nl of annesietske@2mmakelaars.nl

Flexibel en goed bereikbaar!
 Onze makelaars zijn flexibel en 
goed bereikbaar, waardoor je 
altijd snel terecht kunt, ook ‘s 
avonds en in het weekend.

Midden in het werkgebied! 

Je bent van harte welkom voor 
een kop koffie in onze twee 
moderne kantoren op goed 
bereikbare locaties in 
Papendrecht en Dordrecht.

Alle kennis in huis! 

De kennis van een groot, 
hoogopgeleid team, 
waarbinnen iedere makelaar 
zijn eigen specialisme heeft. 

Ook kun je voor je hypotheek

en verzekeringen bij Van Ekeren 
terecht. 

Vrijblijvende waardecheck 

Heb je een eigen woning 

en ben je benieuwd naar 

de waarde? Wij komen 
kosteloos bij je langs.

Christiaan Wisse

Anne-Sietske de Graaf

Lees deze brochure voor de ins en outs van de woning. 

Meer weten over 2M makelaars?

Bekijk onze website
Blijf op de hoogte en volg ons op Instagram
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www.instagram.com/2mmakelaars/
2mmakelaars.nl/overons


Kenmerken

Vernieuwd in 2021: 
o.a. de badkamer, 
keuken, stucwerk 
en HR++ beglazing

(m.u.v. schuifpui).

Objectgegevens

Vraagprijs € 289.500 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort maisonnette

Type woning appartement

Aantal kamers 4

Inhoud 260 m³

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

82 m²

Bouwperiode 1978

Ligging in centrum
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Omschrijving

Diverse winkels, restaurants 

en terrasjes op loopafstand!

4



Fraaie en ruime maisonnette met buitenruimte, gerenoveerd in 2021 en gelegen in het levendige centrum van Papendrecht!

 

- Deze instapklare woning in het centrum biedt 3 slaapkamers!

- Vernieuwd in 2021: o.a. de badkamer, keuken, het stucwerk en HR++ beglazing (m.u.v. schuifpui).

- Meent 54 is gelegen op een toplocatie met diverse winkels, restaurants en terrasjes op loopafstand.

- In de onderbouw van het complex is een eigen berging aanwezig, afmeting 240 x 170 cm.

 

Deze heerlijke maisonnette woning is gelegen op een fantastische locatie in hartje Papendrecht. De woning is verdeeld over 2 
woonlagen en biedt o.a. een woonkamer met schuifpui naar het 5 meter brede terras, dat uitkijkt over de Veerpromenade. De 
woning is in 2021 grotendeels gerenoveerd en is voorzien van strak stucwerk, HR++ glas, een ruime keuken en een luxe 
badkamer. De woning is gelegen nabij Winkelcentrum de Meent, ook diverse scholen, het openbaar vervoer en de 
supermarkten zijn op loopafstand.

 

 

Globale indeling:

 

Begane grond: afgesloten portiek met bellentableau, brievenbussen, trappenhuis en lift. Vanaf de begane grond is de eigen 
kelderbox bereikbaar die is gelegen in de onderbouw.

 




Eerste verdieping: u komt de woning binnen via de hal. In de hal zit de meterkast (8 groepen), vaste kast met cv-combiketel 
en een toiletruimte (2019) voorzien van een hangend closet en een fonteintje. Vanuit de hal is de verrassend ruime en lichte 
woonkamer toegankelijk.

 

Geniet op dit adres van een prachtige woonkamer, voorzien van vloerverwarming en een PVC vloer met visgraatmotief. De 
royale woonkamer van ca. 30m2 biedt toegang tot het zonnige terras (middag- en avondzon) met elektrisch zonnescherm. 
In de woonkamer treft u tevens de trap naar de verdieping. Aan de voorzijde van de woning licht de luxe keuken. De 
keuken, vernieuwd in 2021, beschikt over 5 pits gaskookplaat, een oven, een magnetron (beide inbouw), een koel-/
vriescombinatie en een vaatwasser.

 

Verdieping: vanaf de overloop heeft u toegang tot drie slaapkamers en de badkamer. De hoogte in iedere kamer geeft een 
ruimtelijk karakter aan de kamers, daarnaast is er veel daglichttoetreding dankzij de ramen. Twee slaapkamers zijn 
gelegen aan de voorzijde van de woning. De derde slaapkamer is samen met de badkamer gelegen aan de achterzijde.

 

De luxe badkamer is in 2021 gerenoveerd en is voorzien van een stijlvolle vloer- en wandbetegeling, een wastafelmeubel 
met verwarmde spiegel (anti condens) en een inloopdouche met regendouchekop en een losse handdouche.

 

Algemeen:

- De badkamer en keuken zijn vernieuwd in 2021, evenals de PVC vloer, de plinten, het stuc- en schilderwerk, het hang- en 
sluitwerk en de beglazing (m.u.v. schuifpui).

- De woonkamer en keuken zijn voorzien van vloerverwarming.

- In 2022 wordt door de VvE het buitenschilderwerk uitgevoerd.

- Het dakterras is voorzien van een elektrisch zonnescherm.

-De maandelijkse servicekosten bedragen € 193,00.

- Het balkon is voorzien van een stopcontact.

- Verwarming en warm water door middel van cv-combiketel (Vaillant, 2015).

- Aanvaarding: in overleg.
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De hoogte in iedere 
kamer geeft een 
ruimtelijk karakter

aan de kamers!
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Bekijk jouw

Bekijk de woning  >

nieuwe
droomwoning
op de website!
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www.2mmakelaars.nl/aanbod


Plattegrond
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Plattegrond
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Kadastrale kaart
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Locatie op de kaart

Woon je binnenkort 
op deze locatie?”
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Aantekeningen
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Stappenplan

Een woning kopen doe je niet zomaar. Tenminste, niet iedereen. Welke stappen moeten 

er nu worden doorlopen? Wij vertellen jou de 5 stappen naar jouw droomwoning.

Enthousiast geworden? 
Dan is het tijd om
door te pakken!
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Het geld regelen
voor jouw

Maak nu een afspraak voor een gratis 

1e hypotheek-gesprek. Bel ons op 0183 67 29 99, 

of mail naar hypotheken@vanekeren.nl

droomhuis
doe je niet alleen.

Interesse in de woning? 
Neem contact op met 

één van onze kantoren.

De Wederik 2

Papendrecht



078 615 99 60

Singel 348

Dordrecht



078 615 99 60

2mmakelaars.nl

http://www.vanekerenkuiper.nl


Ben jij klaar voor 
de volgende stap?
Wij zijn er voor je.

Papendrecht
De Wederik 2

Papendrecht

078 615 99 60

Dordrecht
Singel 348

Dordrecht

078 615 99 60

2M makelaars
De Wederik 2

Papendrecht

078 615 99 60

Singel 348

Dordrecht

078 615 99 60 2mmakelaars.nl

Ga je akkoord met de offerte?
Leuk, wij gaan graag voor je aan de slag! Laat het weten via een reply op de e-
mail of bel ons even. We nemen snel contact met je op. 

Bekijk hier de Algemene 
Consumentenvoorwaarden NVM

Lees hier ons

Privacystatement

https://www.2mmakelaars.nl/privacy-statement
https://www.2mmakelaars.nl/privacy-statement

