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LEGAKKER 10
HENDRIK-IDO-AMBACHT

VRAAGPRIJS € 550.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
145 m²

PERCEELOPPERVLAKTE
298 m²

INHOUD
505 m³

BOUWJAAR
2005

ENERGIELABEL
B



OMSCHRIJVING






Maak je (woon)dromen waar! 




Deze stijlvolle hoekwoning met een zij-uitbouw, 
gelegen aan een vriendelijk woonerf, is tot in de 
puntjes afgewerkt en is voorzien van alle denkbare 
luxe zoals airco, vloerverwarming, een sfeervolle 
gashaard, 3 slaapkamers, een droom van een 
tweede verdieping met de perfecte thuiswerkplek en 
een inloopkast als bergruimte én de mogelijkheid 
om hier een 4e slaapkamer te realiseren, een diepe 
én verzorgde tuin met een overkapping, een luxe 
keukenopstelling met vrijwel alle denkbare 
inbouwapparatuur, kunststof kozijnen met HR++ 
beglazing en  een fraaie PVC vloer op de begane 
grond. Kortom: stijlvol woongenot, centraal en 
gunstig gelegen in de woonwijk De Volgerlanden.




Indeling:

Entree, hal met de meterkast / garderobekast, het 
toilet en de trapopgang. Sfeervolle en royale 
tuingerichte woonkamer met twee maal 
openslaande deuren naar de tuin, een gashaard 
(sfeerhaard) en een speelruimte / werkruimte door 
de zij-uitbouw.  Aan de voorzijde is de keuken 
gesitueerd, welke voorzien is van een droom van een 
keukenopstelling. Een ware streling voor het oog. 
Vrijwel alle denkbare inbouwapparatuur is aanwezig, 
waaronder ook een koffie-automaat, een wijnkoeler 
en een XL-koelkast. De verzorgde en diepe 
achtertuin is gelegen op het oosten en is voorzien 
van een gezellige overkapping, een houten berging 
en een achterom. Door de diepte van de tuin, is er 
de hele dag te genieten van de zon.  




1e verdieping:

Overloop, 3 riante slaapkamers, allen voorzien van 
praktische vaste kasten. De slaapkamers aan de 
achterzijde zijn beide voorzien van een dakraam. De 
badkamer is eveneens tot in de puntjes afgewerkt en 
beschikt over een hoekbad, een douchehoek, een 
tweede toilet en een dubbele wastafel met een 
badkamermeubel. 
















2e verdieping:

Ook deze verdieping is praktisch ingedeeld. De ideale 
thuiswerkplek is hier eenvoudig te realiseren of, indien 
gewenst, is hier een vierde slaapkamer te maken. Een 
gedeelte van deze verdieping is nu in gebruik als inloop-
berging en ook de witgoedaansluitingen, de cv-
opstelling (Nefit, bouwjaar 2021) zijn hier gesitueerd. Een 
praktische bergzolder maakt het woongenot compleet. 




Bijzonderheden:

- Stijlvol afgewerkte en riante hoekwoning met een 
perceeloppervlakte van maar liefst 298 m²

- Geheel voorzien van kunststof kozijnen met HR++ 
beglazing

- Kwalitatief hoogwaardig en luxe afwerkniveau

- Gelegen aan een vriendelijk en rustig woonerf

- Centraal gelegen in de woonwijk De Volgerlanden, 
nabij voorzieningen zoals kinderopvang, basisscholen en 
winkelcentrum de Sophiapromenade











































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

(Gas)kachels X

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Vaste kasten X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - P.V.C. X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 - Quooker X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Heather X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 

Blijft achter Gaat mee Ter overname



BEKIJK DEZE WONING ONLINE!
legakker10.nl

Legakker 10, Hendrik-Ido-Ambacht



HEEFT U INTERESSE 

IN DEZE WONING?

NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!

WALTMANN MAKELAARS

Laan van Walburg 8

3332 GJ, Zwijndrecht

078-6205777

zwijndrecht@waltmann.com

www.waltmann.com


