
Mooi afgewerkt 
appartement
PATRIJSSTRAAT 13, PAPENDRECHT

Geniet van 51 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 ofannesietske@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

Het appartement is 
voorzien van HR++ 
beglazing.

Objectgegevens

Vraagprijs € 189.500 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort galerijflat

Type woning appartement

Aantal kamers 3

Inhoud 150 m³

Perceeloppervlakte 0 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

51 m²

Bouwperiode 1961

Ligging in woonwijk
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Omschrijving

Eigen balkon bereikbaar vanuit 
de woonkamer.
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Mooi afgewerkt 3-kamer appartement met moderne open keuken, balkon en eigen berging!




- Moderne open keuken met kook-/spoeleiland en stenen aanrechtblad.

- Het appartement is voorzien van HR++ beglazing.

- Eigen balkon bereikbaar vanuit de woonkamer.

- Voldoende parkeergelegenheid rondom het complex.




Dit mooie en strak afgewerkte appartement is keurig onderhouden en volledig instapklaar (zelfs enige meubels zijn ter 
overname). Het appartement is enige jaren geleden gerenoveerd en gemoderniseerd en hierbij is de huidige indeling tot 
stand gekomen. De indeling met prachtige open keuken, eigentijdse badkamer en 2 slaapkamers onderscheidt zich in 
positieve zin van andere appartementen in het kleinschalige appartementencomplex.




Globale indeling:




Indeling:

Begane grond: gezamenlijke entree met intercom en brievenbussen. Trappenhuis naar het souterrain met bergingen en naar 
de eerste verdieping waarop het appartement is gelegen.




Eerste verdieping: galerij, entree, open hal met meterkast, toilet met wandcloset en doorgang naar de keuken. 







De moderne keuken heeft een open verbinding met de woonkamer en een prachtige tegelvloer. Het eiland van de keuken 
is v.v.; stenen aanrechtblad, gootsteen met flexibele kraan, 4 pits keramische kookplaat en een koelkast. Naast deze 
inbouwapparatuur beschikt de keuken ook over een combigrill.




Zowel de keuken als de woonkamer heeft een moderne en strakke wandafwerking, eigentijdse tegelvloer en een heerlijke 
lichtinval dankzij de grote raampartijen. Vanuit de woonkamer is ook het eigen balkon toegankelijk waar u in de bergkast 
de cv-opstelling vindt.




Aangrenzend aan de woonkamer treft u de hoofdslaapkamer met mooie laminaatvloer. De 2e slaapkamer is vanuit de hal 
te bereiken en eveneens v.v. laminaatvloer.




Algemeen:

- Mooi en modern afgewerkt appartement met prachtige open keuken met eiland.

- In de onderbouw van het complex is een eigen berging aanwezig.

- De bijdrage aan de VvE bedraagt circa € 130,- per maand.

- Eigen cv-opstelling(2016) ten behoeve van de verwarming en warm water.

- Aanvaarding: in overleg.
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Het appartement is 
enige jaren geleden 
gerenoveerd en 
gemoderniseerd en 
hierbij is de huidige 
indeling tot stand 
gekomen. 
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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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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

