
Royale & keurige

hoekwoning!
RONDO 314, SLIEDRECHT

Geniet van
172 m²
woongenot!



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 energiezuinige 
woning (2019) met 

7 zonnepanelen is 
uiteraard volledig 
geïsoleerd!

Objectgegevens

Vraagprijs € 585.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning hoekwoning

Aantal kamers 7

Inhoud 560 m³

Perceeloppervlakte 78 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

172 m²

Bouwperiode 2019

Ligging in woonwijk

Tuin 1750 cm x 550 cm

Positie hoofdtuin west
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Omschrijving

Geniet van een zonnig

gelegen tuin op het westen!
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Bijzonder ruime (172 m2), uitstekend geïsoleerde (energielabel A) en keurige eengezinswoning (2019) met maar liefst 6 
slaapkamers, gelegen in de kindvriendelijke woonwijk Baanhoek-West!




- Geniet op dit adres, mede dankzij de uitbouw, van maar liefst 172 m2 woongenot!

- De zonnige achtertuin biedt de mogelijkheid om een eigen parkeerplaats te creëren.

- De energiezuinige woning (A) met 7 zonnepanelen is volledig geïsoleerd en voorzien van dubbel glas.

- De woning is gelegen nabij scholen, sporthal De Basis en station Baanhoek (MerwedeLingelijn).




Rondo 314 is een jonge en bijzonder ruime eengezinswoning, gelegen in de geliefde en kinderrijke woonwijk Baanhoek-West. 
Intern is de woning keurig afgewerkt en volledig instapklaar! Deze riante woning bestaat onder andere uit een luxe 
woonkeuken, een royale woonkamer met openslaande deuren, 6 ruime slaapkamers, een complete badkamer en drie 
toiletten. Daarnaast zijn er praktische ruimtes aanwezig zoals een was-/stookruimte en een aparte garderoberuimte. In de 
woning zijn tevens veel vaste kasten gecreëerd én stijlvolle ensuite deuren tussen de woonkamer en keuken. Ook is het hier 
mogelijk om te kunnen werken aan huis.




Vier het buitenleven in de onderhoudsvriendelijke achtertuin (17,5 m. diep). In de tuin is een berging aanwezig met 
aangrenzend een sfeervolle overkapping. In de achtertuin bestaat de mogelijkheid om uw auto te parkeren. Deze 
aantrekkelijke woning is gunstig gelegen ten opzichte van scholen, sporthal De Basis, winkelcentrum Markt van Matena, 
openbaar vervoer (bus- en treinstation Baanhoek) en de A15/N3. Ook het centrum van Sliedrecht én Papendrecht zijn goed 
bereikbaar.




Begane grond: u komt de woning binnen in de hal met toegang tot de woonkeuken, de toiletruimte, de meterkast en de 
trapopgang naar de eerste verdieping. Het eten bereiden in een keuken met veel werk- en opbergruimte en vervolgens 
lekker lang tafelen? Dat is absoluut mogelijk in deze heerlijke, ruime woonkeuken! De luxe keukenopstelling in U-vorm 
beschikt over een inductiekookplaat met afzuigkap, een combi-oven, een grote koelkast, aparte vriezer  en een 
vaatwasser. In de keuken is een riante eetkamerhoek gerealiseerd. De trapkast is bereikbaar vanuit de keuken, ideaal in te 
richten als voorraadkast.




Stijlvolle ensuite deuren met glas-in-lood-ramen bieden toegang tot de ruime, uitgebouwde living! De tuingerichte 
woonkamer is voorzien van een plavuizen vloer met vloerverwarming, een strakke muurafwerking en openslaande deuren. 
Een maatwerk kastenwand biedt veel opbergruimte. Vanuit de woonkamer is tevens een praktische garderoberuimte met 
vaste inbouwkast bereikbaar, vanuit deze ruimte heeft u ook toegang tot de achtertuin. De keurig onderhouden tuin is 
gelegen op het westen, lekker veel middag- en avondzon dus! In de tuin is een berging aanwezig (7,5 m2) met een 
sfeervolle overkapping (10 m2). In de achtertuin bestaat de mogelijkheid om uw auto te parkeren. Achter de woning ligt een 
speeltuin voor kinderen.




Eerste verdieping: vanaf de overloop heeft u toegang tot 3 slaapkamers, een aparte toiletruimte en de complete 
badkamer. De riante slaapkamer, gelegen aan de voorzijde van de woning, is uitgevoerd met een vaste kast. De badkamer 
is voorzien van een dubbel wastafelmeubel, hangkast, designradiator en een ruime inloopdouche met thermostaatkraan.




Tweede verdieping: vanaf de overloop heeft u toegang tot 3 slaapkamers, een aparte toiletruimte voorzien van wastafel 
met warm- en koud water en de was-/stookruimte. De aparte toiletruimte is ruim van afmeting, waardoor het ook 
mogelijk is om hier een tweede badkamer te creëren. De was-/stookruimte is voorzien van een vaste kast, de 
wasmachineaansluiting en de opstelplaats van de Cv-ketel.




- De energiezuinige woning met energielabel A is volledig geïsoleerd en voorzien van 7 zonnepanelen en dubbel glas.

- In de achtertuin is een houten berging aanwezig voorzien van elektra. 

- De woning beschikt over elektrisch bedienbare rolluiken.

- De achtertuin is achterom bereikbaar en voorzien van een vorstvrije buitenkraan en elektrisch bedienbaar zonnescherm.

- Warmwater en verwarming middels C.V.-ketel.

- Aanvaarding: in overleg.
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Het eten bereiden in 
een keuken met veel 
werk- en opbergruimte 
en vervolgens lekker 
lang tafelen? Dat is 
absoluut mogelijk in 
deze heerlijke, ruime 
woonkeuken!
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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


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

