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BURGEMEESTER JANSENLAAN 493

ZWIJNDRECHT

VRAAGPRIJS € 164.500 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
62 m²

BOUWJAAR
1960

INHOUD
203 m³



OMSCHRIJVING








Compleet nieuw woongenot én 
inspraakmogelijkheden in de afwerking van de 
keuken. Dat en nog veel meer biedt dit geheel 
gemoderniseerde 3 kamer appartement. 




Gunstig gelegen ten opzichte van onder andere 
Boulevard Noord (winkelcentrum) en park De Hoge 
Devel met een rijk aanbod aan (sport)voorzieningen 
en een kinderboerderij, op de derde verdieping 
(bovenste woonlaag) ligt dit geheel 
gemoderniseerde 3 kamer appartement met een 
zonnig balkon op zuidwesten, 2e slaapkamers en op 
de begane grond een privé berging. Het 
appartementencomplex is gebouwd in 1962. Ook 
het NS-station, diverse uitvalswegen en het 
ziekenhuis zijn eenvoudig bereikbaar. 




Echt alles in de woning is vernieuwd, waaronder de 
elektrische bedrading, sanitair, aanleg C.V.-ketel en 
keuken. Uniek aan dit appartement is dat u zelf keuze 
heeft in de afwerking van de keuken. Kortom, 
centraal én modern woongenot in Zwijndrecht.




Indeling:

Centrale entree met de trapopgang en de 
brievenbussen. De trapopgang geeft middels een 
overloop toegang tot de galerij.




Indeling appartement:

Separate en vernieuwde meterkast bereikbaar via de 
galerij. Entree, tussenhal, overloop met toegang tot 
de keuken, de badkamer, de slaapkamers en de 
woonkamer. De woonkamer heeft een leuk en vrij 
uitzicht en geeft tevens toegang tot het balkon. 




De keuken is voorzien van een moderne 
keukenopstelling waarbij u keuze heeft in de 
afwerking zoals de frontjes, het blad en de 
handgrepen. De keuken wordt voorzien van een 
inductie kookplaat, een koelkast met vriesvak en een 
afzuigkap. 














De stijlvolle badkamer beschikt over een douchehoek, 
een wastafel met een badkamermeubel en een toilet. De 
eerste slaapkamer is gelegen aan de galerij zijde, de 
tweede slaapkamer is gelegen aan de achterzijde en 
geeft eveneens toegang tot het balkon. 







Afmetingen:

Woonkamer 6.15m x 3.81m / 2.73m

Slaapkamer 3,20m x 2,73m

Keuken 1,96m x 3,03m

Slaapkamer 3,96m x 3,05m

Balkon 1,18m x 3,05m

Badkamer 1,80m x 2,03m




Bijzonderheden:

- Compleet gemoderniseerd en gerenoveerd 3 kamer 
appartement

- Servicekosten ca. € 114,00 per maand

- Nabij winkelcentrum Boulevard Noord, winkelcentrum 
Passage en Winkelcentrum Walburg

- Gunstig gelegen ten opzichte van het NS-station

- Woonoppervlakte ca. 62 m², inhoud ca. 203 m³, 
conform NEN2580 meting

- Inpandige berging begane grond en zonnig balkon op 
zuidwesten

- Zowel in badkamer als in de keuken een 
witgoedaansluiting

- Inspraak in afwerking keuken (frontjes, aanrechtblad en 
handgrepen) welke voor oplevering geplaatst wordt









































PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



HEEFT U INTERESSE 

IN DEZE WONING?

NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!
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Laan van Walburg 8
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