
Fraaie hoekwoning

met garage!
PLOMPENCAMP 33, HARDINXVELD-GIESSENDAM

De woning
is volledig
geïsoleerd!



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@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

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

Geniet van een 
ruime en besloten 
achtertuin, gelegen 
op het zonnige 
zuiden!

Objectgegevens

Vraagprijs € 369.500 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning hoekwoning

Aantal kamers 5

Inhoud 420 m³

Perceeloppervlakte 202 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

111 m²

Bouwperiode 1975

Ligging in woonwijk

Tuin 1700 cm x 500 cm

Positie hoofdtuin zuid
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Omschrijving

De woning heeft 4 ruime 
slaapkamers!
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Deze hoekwoning is uitstekend onderhouden, volledig geïsoleerd en daarmee instapklaar en klaar voor de toekomst! De 
riante woning biedt ook nog eens diverse extra's zoals een aangebouwde garage met extra dakopbouw of wat dacht u van 
een volledige geïsoleerde en geluidsdichte tuinkamer?  




- Volledig geïsoleerd en de woning beschikt over een energielabel B.

- Tuingerichte woonkamer met moderne open keuken en tegelvloer met vloerverwarming.

- Ruime garage met geïsoleerde dakopbouw.

- Geluidsdichte en volledig geïsoleerde tuinkamer/hobbykamer/muziekruimte.

- 4 ruime slaapkamers.




Globale indeling:




Begane grond: langs een groene oase kunt u de woning betreden via de hal of de garage. De ruime hal geeft toegang tot het 
toilet, vernieuwde en uitgebreide meterkast, trapopgang naar de eerste verdieping en de woonkamer. De L-vormige en 
tuingerichte woonkamer heeft een prachtige tegelvloer welke is v.v. vloerverwarming, daarnaast is er een gezellige 
houtkachel aanwezig en heeft u toegang tot de achtertuin. De eethoek scheidt de woonkamer van de open keuken.




De moderne open keuken heeft een prachtig natuurstenen aanrechtblad en beschikt over diverse inbouwapparatuur. 

De inbouwapparatuur bestaat uit o.a.; 4-pits inductiekookplaat, afzuigkap combioven, koelkast en vaatwasser.







De achtertuin is zonnig gelegen met zijn zuiden ligging, deze beschikt over een vrije achterom waardoor u de nabij gelegen 
speeltuin/-veld direct kunt bereiken. In de achtertuin is een uitstekend en geluidsdichte tuinkamer geplaatst met een 
gezellige bar en ventilatiesysteem.




De aangebouwde garage met stalen garagedeur is v.v. wateraansluiting en biedt ruimte voor het parkeren van één auto of 
heerlijk te klussen. Onlangs is gezamenlijk met de buren een garagedakopbouw geplaatst met dakisolatie wat zorgt voor 
een zolder met verrassend veel bergruimte.




Eerste verdieping: vanaf de overloop heeft u toegang tot 3 ruime slaapkamers en de badkamer. Alle slaapkamers zijn v.v. 
dubbele beglazing of deels zelfs HR++ beglazing. 




De nette badkamer is uitgebreid met een 2e toilet en beschikt tevens over o.a.; een ligbad met douche, wastafelmeubel en 
een handdoekradiator.




Zolderverdieping: de ruime overloop voorziet in de witgoedaansluiting, ruimte voor de CV opstelling, bergruimte en 
toegang tot de 4e slaapkamer. De 4e slaapkamer op de zolderverdieping beschikt over 2 dakramen, bergruimte en is 
gesitueerd onder het na geïsoleerde dak.




Algemeen:

- De woning is v.v. vloer-, muur- en dakisolatie en dubbelglas (deels zelfs HR++ beglazing).

- Energielabel B!

- Ruime garage met bergzolder en parkeergelegenheid op eigen terrein.

- Tuinkamer welke volledig is geïsoleerd en daarmee geschikt voor diverse doeleinden.

- Moderne open keuken met natuurstenen aanrechtblad en inbouwapparatuur.

- Nette badkamer met 2e toilet.

- 4 ruime slaapkamers en daarmee een ideale eengezinswoning.

- Aanvaarding: in overleg, snelle oplevering mogelijk.









6



De L-vormige en 
tuingerichte 
woonkamer is voorzien 
van een houtkachel en 
vloerverwarming.
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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!

26



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

