
Royale woning 
met diepe tuin
HOEFBLADLAAN 39, PAPENDRECHT

Geniet van 121 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 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

Gelegen in de 
kindvriendelijke 
woonwijk 
'Wilgendonk'

Objectgegevens

Vraagprijs € 375.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning eindwoning

Aantal kamers 5

Inhoud 365 m³

Perceeloppervlakte 203 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

121 m²

Bouwperiode 1995

Ligging in woonwijk

Tuin 1850 cm x 534 cm

Positie hoofdtuin zuidoost
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Omschrijving

Geniet van de zon in de diepe 
tuin of op het dakterras
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Ruime eengezinswoning met een diepe, zonnige achtertuin en een dakterras op de tweede verdieping! 




- De woning beschikt over 121 m2 woonoppervlakte. 

- Geniet de hele dag van de zon in de diepe tuin of op het royale dakterras. 

- Op de tweede verdieping kan eenvoudig een vierde slaapkamer gerealiseerd worden. 

- Gelegen op een gunstige locatie met winkelcentrum 'Het Wilgendonk' en scholen op loopafstand.




De woning beschikt over een tuingerichte woonkamer met erker, een half open keuken, drie slaapkamers en een grote 
badkamer. De tweede verdieping is eenvoudig in te richten als 4e slaapkamer of praktische werkkamer. De woning is gelegen 
in de kindvriendelijke woonwijk Wilgendonk nabij uitvalswegen, scholen, winkelcentrum, speel- en sportgelegenheden.




Globale indeling:




Begane grond: u komt de woning binnen in de hal. De hal biedt toegang tot de woonkamer, het toilet, de trapopgang naar de 
verdieping en de meterkast. Op de gehele begane grond is de vloer afgewerkt met plavuizen. De vloer is voorzien van 
vloerverwarming als bijverwarming (m.u.v. toilet). De toiletruimte is voorzien van een fonteintje.




Geniet van een ruime en daglichtrijke woonkamer. De erker met grote raampartij creëert verbinding tussen de woonkamer en 
de tuin. Vanuit de woonkamer heeft u o.a. toegang tot de achtertuin. 







De achtertuin van maar liefst 15 meter diep is gelegen op het zonnige zuidoosten. De tuin is voorzien van diverse beplanting 
waaronder een druivenstruik, sierbestrating en een eigen stenen berging. Ook beschikt de achtertuin over een toegang 
achterom.




De keuken is gelegen aan de voorzijde van de woning. De keuken bestaat uit een ruim wandkeukenblok in hoekopstelling 
en is voorzien van een vaatwasser, een oven, een 4-pits gasfornuis met afzuigkap en een koelkast en vriezer. 




Eerste verdieping: vanaf de overloop heeft u toegang tot de 3 slaapkamers en de grote badkamer met daglicht toetreding. 
Tevens bevindt zich op de overloop de trapopgang naar de tweede verdieping. De nette badkamer is volledig betegeld en 
uitgevoerd met een ligbad, een douchecabine, een wastafel en een tweede toilet.




Tweede verdieping: de open tweede verdieping is momenteel in gebruik als thuiswerkplek. Maar kan volledig naar wens 
worden ingericht. Hier is bijvoorbeeld 4e slaapkamer te realiseren of een praktische werkkamer. De open ruimte biedt 
toegang tot het royale dakterras (ca. 31 m2). Op deze verdieping treft u tevens de opstelplaats voor de CV-, mechanische 
installatie alsmede de wasmachineaansluiting aan.




Bijzonderheden:

-De woning is volledig geïsoleerd en v.v. dubbel glas.

-De koelkast, afzuigkap en oven zijn recentelijk vernieuwd

-Er is mechanische ventilatie aanwezig in de keuken, toilet en badkamer.

-De begane grond is v.v. vloerverwarming als bijverwarming (m.u.v. toilet).

-Verwarming en warm water door middel van cv-combiketel

-In de tuin is een stenen berging aanwezig

-Aanvaarding: in overleg.
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Geniet van een ruime 
en daglichtrijke 
woonkamer. De erker 
met grote raampartij 
creëert verbinding 
tussen de woonkamer 
en de tuin. 
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Bekijk jouw

Bekijk de woning  >

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


Plattegrond

19



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

24



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

