
Ruim en keurig

appartement!
GENERAAL S.H. SPOORSTRAAT 375, DORDRECHT

Geniet van twee
balkons!



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

2

www.instagram.com/2mmakelaars/
2mmakelaars.nl/overons


Kenmerken

Vanuit de 
woonkamer heeft 

u vrij uitzicht over 
omliggend groen.

Objectgegevens

Vraagprijs € 210.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort portiekflat

Type woning appartement

Aantal kamers 4

Inhoud 170 m³

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

67 m²

Bouwperiode 1964

Ligging in woonwijk

3



Omschrijving

In de omgeving van het is 
voldoende parkeergelegenheid.
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Op één van de mooiste locaties aan de Generaal Spoorstraat ligt dit keurige 4-kamerappartement.

 

- Het appartement beschikt onder andere over een lichte woonkamer, 3 (slaap)kamers en twee balkons.

- Vanuit de woonkamer heeft u vrij uitzicht over omliggend groen.

- In de omgeving van het appartement is voldoende openbare parkeergelegenheid.

- Generaal S.H. Spoorstraat 375 is gelegen in de wijk 'De Staart' met allerlei voorzieningen zoals onder andere supermarkten, 
recreatievoorzieningen en uitvalswegen op korte afstand van de woning.

 

Kortom: bent u op zoek naar een keurig appartement en heeft u geen zin in een hele verbouwing? Dan is dit royale 4-
kamerappartement iets voor u! Plan direct een bezichtiging in op donderdag 5 of vrijdag 6 mei.

 

Dit aantrekkelijke appartement is gelegen op de 4e woonlaag van een kleinschalig complex en is voorzien van een balkon 
aan de voor- en achterzijde! De woning is instapklaar te noemen, tevens is het een dier en rookvrije woning! Het appartement 
beschikt over een complete keuken, een compacte badkamer en een aparte toiletruimte. De woning is afgewerkt met een 
mooie laminaatvloer. Vanaf de Generaal S.H. Spoorstraat bereikt u eenvoudig de N3, diverse scholen en winkelvoorzieningen.

 

Globale indeling: u komt het appartementencomplex binnen in de centrale entree met brievenbussen, bellentableau en 
toegang tot de bergingen en het trappenhuis.

 







Vierde woonlaag: het appartement heeft een ruime hal met toegang tot de woonkamer, twee slaapkamers, de toiletruimte 
en de keuken.

 

De woning heeft een riante woonkamer van ca. 9,00 x 3,50m. waar een extra wand is geplaatst (2021), waardoor een 
derde kamer is ontstaan. Vanuit de woonkamer heeft u vrij uitzicht op omliggend groen en zijdelings op het Wantij.

 

Via de hal treft u direct aan uw linkerzijde de keuken. De keuken is voorzien van onder andere een gasfornuis en koel-/
vriescombinatie. Vanuit de keuken heeft u toegang tot het balkon gelegen aan de oostkant. Een slaapkamer biedt 
toegang tot het balkon aan de westkant.

 

Vanuit de woonkamer bevindt zich de deur naar de badkamer (gelegen aan de achterzijde van de woning). De badkamer is 
voorzien van een douche, een wastafel met onderkast en een aansluiting voor de wasmachine.

 

Algemeen:

-De woning is deels v.v. voorzien van kunststof kozijnen met dubbele beglazing.

-Alle muren in het appartement zijn gestuct en de plafonds zijn gewit.

-De cv-ketel is van het merk Remeha Avanta (bj. ca. 2011).

-De bijdrage aan de VvE bedraagt ca. € 172,90 per maand.

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

-Openbare parkeergelegenheid rond om het complex.

-Aanvaarding: in overleg.




6



Vanuit de keuken heeft 
u toegang tot het 
balkon gelegen aan de 
ooskant. Een 
slaapkamer biedt 
toegang tot het balkon 
aan de westkant.
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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

