
Ruime woning in

de geliefde wijk

Dubbeldam!

GOUDENREGENSTRAAT 9, DORDRECHT



De makelaar
van deze woning
Onze makelaars helpen je graag met al jouw vragen over de woning. 

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 4 
moderne kantoren op goed 
bereikbare locaties in Leerdam, 
Dalem-Gorinchem, Culemborg 
& Papendrecht.

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.

0183-672992

Christiaan Wisse

Jim Hammer

0183-672992

christiaan@2mmakelaars.nl

jimmy@vanekerenkuiper.nl

Lees deze brochure voor de ins en outs van de woning. 

Meer weten over Van Ekeren Kuiper?

Bekijk onze website
Blijf op de hoogte en volg ons op Instagram
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https://www.instagram.com/vanekerenkuiper_makelaar/?hl=nl
https://www.vanekerenkuiper.nl/overons/


Kenmerken

Zie jij jezelf hier 

al wonen?

Objectgegevens

Vraagprijs € 300.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning tussenwoning

Aantal kamers 5

Inhoud 320 m³

Perceeloppervlakte 133 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

111 m²

Bouwjaar 1969

Ligging in woonwijk

Tuin 1030 cm x 600 cm

Positie hoofdtuin west



Omschrijving






Ruime tussenwoning met een zonnig balkon en een onderhoudsvriendelijke tuin, gelegen aan een rustige straat in de 
geliefde wijk Dubbeldam!




- De woning biedt een doorzon woonkamer, een open keuken en o.a. 4 slaapkamers!

- Geniet zowel voor als achter van het buitenleven dankzij een balkon aan de voorzijde en de tuin.

- In de onderhoudsvriendelijke achtertuin is een stenen berging aanwezig (3,50 x 2,00 cm.)

- Op dit fijne adres is langere tijd met veel plezier gewoond, de woning dient nu deels gemoderniseerd te worden.




In de straat is er volop parkeergelegenheid aanwezig en voor de woning is er een brede groenstrook. Aan het einde van de 
straat is een basisschool aanwezig en binnen de wijk zijn er meerdere basisscholen, kinderdagverblijven te vinden. Op het 
winkelplein het Damplein kan je uitstekend terecht voor de dagelijkse boodschappen. Zo zijn er diverse speciaalzaken 
aanwezig en twee supermarkten. Tevens zijn er in Dubbeldam meerdere sportverenigingen aanwezig. De wijk is erg geliefd 
door de ruime opzet ervan met lommerrijke parken en weinig hoogbouw.















Globale indeling:




Begane grond: u komt de woning binnen in de hal met trapopgang naar de eerste verdieping, de trapkast, de meterkast 
en de nette toiletruimte. Vanuit de hal heeft u toegang tot de woonkamer.







De doorzonwoonkamer bestaat uit een gezellige zithoek en een tuingerichte eetkamerhoek. Vanuit de woonkamer heeft u 
vrij uitzicht over een brede groenstrook gelegen aan de voorzijde van de woning.




De open keuken bestaat uit een rechte keuken opstelling en een aparte koel-/vriescombinatie. Verder is de keuken 
voorzien van een oven, kookplaat en afzuigkap. Vanuit de keuken heeft u toegang tot de achtertuin.




Eerste verdieping: de overloop op de eerste verdieping biedt toegang tot 3 slaapkamers en de badkamer. 2 Slaapkamers 
bieden toegang tot vaste kasten, 1 kamer biedt toegang tot het balkon aan de voorzijde van de woning. De volledig 
betegelde badkamer beschikt over een wastafelmeubel, een douche en een tweede toilet.




Tweede verdieping: welkom op de verrassend ruime tweede verdieping! Mede dankzij 2 dakkapellen is hier veel ruimte 
gecreëerd. De vierde slaapkamer biedt toegang tot praktische bergruimte achter de knieschotten. Op de voorzolder treft u 
de wasmachine (blijft achter) en CV-ketel.




Algemeen:

- De woning is grotendeels voorzien van dubbel glas en heeft energielabel D.

- Zowel de voor- als achterzijde van de woning zijn op de begane grond voorzien van een zonnescherm (handbediend).

- Op de begane grond aan de achterzijde van de woning zijn kunststof kozijnen met dubbel glas aanwezig, evenals de 
dakkapel aan de voorzijde van de woning.

- In de onderhoudsvriendelijke achtertuin is een stenen berging aanwezig (3,50 x 2,00 cm.)

- Aanvaarding: in overleg.

























Bekijk jouw

Bekijk de woning  >

nieuwe
droomwoning
op de website!

www.vanekerenkuiper.nl/aanbod


Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart

Woon je binnenkort 
op deze locatie?”



Aantekeningen



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!



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.

Voorwaartsveld 5a

Leerdam



0345 632 100

Beatrixlaan 2a 

Dalem



0183 672 992

Het Hof 1

Culemborg



0345 22 93 00

vanekerenkuiper.nl

De Wederik 2

Papendrecht



078 615 99 60

http://www.vanekerenkuiper.nl

