
Fraai appartement

met fantastisch

uitzicht en meer!

PONTONNIERSWEG 77, PAPENDRECHT



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 € 369.500 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort portiekflat

Type woning appartement

Aantal kamers 3

Inhoud 215 m³

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

67 m²

Bouwjaar 1987

Ligging aan water, in woonwijk, vrij uitzicht



Omschrijving



Uniek aanbod! Stijlvol ingericht appartement met een nieuwe keuken (!) én een levendig uitzicht over de haven, de rivier en 
de historische stad Dordrecht.

 

- Werkelijk een fantastische locatie om te wonen! Hier geniet je iedere dag van een heerlijk uitzicht!

- Het appartement is in 2022 gerestyled en voorzien van een kwalitatief hoogwaardige keuken!

- Pontonniersweg 77 biedt naast een keurige afwerking ook een heerlijk balkon en een eigen berging.

- Binnen 5 minuten ben je in het hartje centrum van Dordrecht welke te bereiken is middels de waterbus. Ook het centrum 
van Papendrecht is eenvoudig te voet bereikbaar.

 

Het appartementencomplex is gebouwd in 1987 met voldoende openbare parkeerplaatsen en heeft een nette afgesloten 
centrale hal met postbussen, intercominstallatie, lift, trappenhuis en toegang tot de bergingen. Geniet daarnaast van een 
volledig instapklaar appartement, voorzien van een nieuwe keuken!

 

Kortom: op zoek naar een prachtig 3-kamer appartement op een fantastische locatie met prachtig uitzicht op de rivier 
Beneden Merwede, de jachthaven van Papendrecht met de Pontonniers kazerne en Dordrecht? Wacht niet langer en plan 
direct een bezichtiging!

 









Globale indeling:

 

U komt het appartement binnen in de keurige hal met toegang tot alle vertrekken. De hal is tevens uitgevoerd met een 
vaste kast en de meterkast. De keurige laminaatvloer die we hier zien is doorgelegd in het hele appartement (m.u.v. toilet 
en badkamer).

 

De ruime woonkamer staat in open verbinding met de prachtige keuken. Een schuifpui biedt toegang tot het ruime balkon.

 

De stijlvolle keuken, geplaatst in 2022, is voorzien van een inductie kookplaat met afzuigkap, een vaatwasser, een koelkast, 
een oven en een prachtige bronskleurige kraan en spoelbak. Er is gekozen voor kwalitatief hoogwaardige 
inbouwapparatuur van het merk AEG.

 

Vanuit de hal zijn de 2 slaapkamers en de badkamer bereikbaar. De keurige en volledig betegelde badkamer is voorzien 
van een douche, een wastafelmeubel en de wasmachine aansluiting.

 

Bijzonderheden:

- Het appartement is volledig geïsoleerd en voorzien van dubbel glas.

- Tot in detail afgewerkt: nieuw schakelmateriaal, zwarte plinten, strakke muren.

- De berging meet ca. 4,19 x 1,85 cm. en is voorzien van elektra.

- Dit kleinschalige appartementencomplex heeft een actieve Vereniging van Eigenaren.

- De maandelijkse servicekosten bedragen ca. € 135,-.

- Aanvaarding: in overleg.

 























Bekijk jouw

Bekijk de woning  >

nieuwe
droomwoning
op de website!

www.vanekerenkuiper.nl/aanbod


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

