
Riante woning 
met garage!
VOLKERAKWEG 24, DORDRECHT

Op een perceel van
229 m²



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 jimmy@vanekerenkuiper.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

Jimmy Hammer

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

De woning heeft 
grotendeels 
kunststof 

kozijnen!

Objectgegevens

Vraagprijs € 319.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning hoekwoning

Aantal kamers 5

Inhoud 365 m³

Perceeloppervlakte 229 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

115 m²

Bouwperiode 1968

Ligging in woonwijk

Tuin ca. 970 x 900 cm.

Positie hoofdtuin noord
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Omschrijving

De woonkamer is voorzien van

tuindeuren!
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Riante hoekwoning met garage, gelegen aan de rustige Volkerakweg te Dordrecht, nabij diverse voorzieningen en 
uitvalswegen.




- De woning biedt o.a. een woonkamer met openslaande tuindeuren en 4 ruime slaapkamers.

- Er is een aparte oprit aanwezig aan de achterzijde van de woning, ideaal voor het bereiken van de garage.

- De woning heeft grotendeels kunststof kozijnen en is voorzien van 10 zonnepanelen(huur). De CV ketel is van 2020!

- Omdat het een hoekwoning betreft geniet u van extra veel tuin.




Bij deze riante woning, uitgevoerd met dakkapel, is ook aan bergruimte geen gebrek: de achtertuin beschikt over een garage 
(2,80 x 5,93 cm.) en een blokhut (2,71 x 1,75 cm.). De woning beschikt over 10 zonnepanelen, heeft een woonoppervlakte van 115 
m2 en staat op een perceel van maar liefst 229 m².




Globale indeling:




Begane grond: bij binnenkomst tref je een ruime entree. Via de entree heb je toegang tot de toiletruimte (met zijraam), de 
meterkast, de trapkast en de woonkamer, keuken.




Geniet op dit adres van een ruime woonkamer met veel lichtinval. Daarnaast is de tuin eenvoudig bereikbaar dankzij de 
openslaande tuindeuren.







De keuken bevindt zich aan de achterzijde van de woning. De keuken, bestaande uit boven- en onderkasten, is voorzien 
van een koelkast, een vaatwasser en een kookplaat.




Eerste verdieping: de overloop biedt toegang tot de drie slaapkamers, de badkamer en de trap naar de tweede verdieping. 
De compacte badkamer is voorzien van een ligbad en een wastafel. 1 Slaapkamer is eveneens voorzien van een wastafel.




Tweede verdieping: De voorzolder biedt toegang tot de vierde slaapkamer. Op de voorzolder treft u ook de recent 
vernieuwde CV ketel (2020). Geniet, mede dankzij een dakkapel over vrijwel de volledige breedte van de woning, van 
verrassend veel ruimte op de tweede verdieping.




Algemeen:

- Verwarming en warmwatervoorziening: Nefit Proline CW4.

- De woning is voorzien van 10 zonnepanelen(huur).

- De woning is grotendeels voorzien van kunststof kozijnen.

- Aanvaarding: in overleg.
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Geniet op dit adres 
van een ruime 
woonkamer met 

veel lichtinval!
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Bekijk jouw

Bekijk de woning  >

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


Plattegrond
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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

