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STATENPLAATS 7 F
DORDRECHT

VRAAGPRIJS € 459.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
133 m²

PERCEELOPPERVLAKTE
0 m²

INHOUD
463 m³

BOUWJAAR
2003



OMSCHRIJVING

Bent u al lang op zoek naar dat een fijne 
appartement in hartje centrum Dordrecht? 

Wenst u ook lekker royaal en comfortabel te wonen 
met een hoge mate van privacy en wenst u een fijn 
balkon? 

Dan kunnen wij u dit appartement geheel vrijblijvend 
aanbieden. 




Dit uitstekend onderhouden 3-kamer appartement 
op de 3e woonlaag is ruim opgezet, heeft veel 
lichtinval, een geweldig uitzicht en beschikt maar 
liefst over 2 balkons.

Echt een plaatje.




Dit appartement maakt deel uit van het moderne, 
kleinschalige (17 appartementen) en representatieve 
appartementencomplex 'Statenveste'. Het is een 
ontwerp van de bekende architect ir. Kees Rijnboutt, 

waarvoor hij in 2003 van de Nederlandse Raad van 
Winkelcentra de jaarprijs ontving. 




Het complex is voorzien van een liftinstallatie en 
ieder appartement beschikt over een inpandige 
berging.




Deze woning beschikt over een eigen parkeerplaats 
in de afgesloten, nabijgelegen parkeergarage in de 
Visstraat.

Vanuit uw woning bereikt u in een handomdraai een 
zeer ruim aanbod van winkels, horeca, musea, de 
weekmarkt, bioscopen en niet te vergeten het NS 
station is op loopafstand.




Indeling

Entree, brievenbussen en bellentableau.

Toegang via het trappenhuis of via de lift naar de 
verdieping.




Appartement

Entree, hal, garderobe, bergruimte en toilet.

Via de gang heeft u toegang tot de woonkamer, de 
slaapkamers en de badkamer.




De woonkamer heeft een open verbinding met de 
keuken.

In de keuken (2018) treft u diverse inbouwapparatuur 

waaronder een inductieplaat met ingebouwde afzuiging,  
vaatwasser, een grote Amerikaanse koelkast, magnetron 
en een grote spoelbak.

De keuken en woonkamer wordt momenteel verdeeld 
door een grote ronde eettafel wat een extra 
ruimtebeleving meebrengt. 

Vanuit de keuken en vanaf de eettafel heeft u fijn zicht op 
de elektrische open haard wat zeker in de winter een 
prettige sfeer geeft.




De woonkamer beschikt verder over zeer veel licht 
doordat er aan alle kanten grote raampartijen zijn 
aangebracht.




De beide slaapkamers zijn ruim en tevens voorzien van 
dezelfde laminaatvloer die door de hele woning gelijk is.

Ook de slaapkamers beschikken over dezelfde grote 
raampartijen.




De badkamer is met recht luxe te noemen (2020) met de 
grote inloopdouche, de ruime wastafel en het mooie 
meubel inclusief de verwarmde spiegel, die hierdoor niet 
beslaat. Heerlijk genieten.




Algemeen

- Bijdrage VvE ca. € 191,-- per maand, incl VVE 
parkeergarage;

- Volledig geïsoleerd;

- Warmte-terugwin installatie;

- Centraal mechanisch ventilatiesysteem;

- Videofoon installatie;

- Lift




Kortom, bent u na het zien van de foto's en het lezen van 
de beschrijving ook zo enthousiast geworden van dit fijne 
appartement. Neemt u dan contact op met ons kantoor. 
Wij plannen graag een afspraak met u in en zullen u met 
alle liefde en plezier een rondleiding geven door 
misschien wel uw nieuwe thuis.



































PLATTEGROND



PLATTEGROND



LOCATIE OP DE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 - m.u.v. slaapkamer, rest blijft X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - X

 - slaapkamerkast X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 - plavuizen X

 - kleden X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 - magnetron X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

TV + Soundbar X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Blijft achter Gaat mee Ter overname



HEEFT U INTERESSE 

IN DEZE WONING?

NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!

WALTMANN MAKELAARS

Johan de Wittstraat 168

3311 KJ, Dordrecht

078-6134311

waltmann@waltmann.com

www.waltmann.com




