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SOPHIAPROMENADE 30
HENDRIK-IDO-AMBACHT

VRAAGPRIJS € 375.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
97 m²

 BOUWJAAR
2011

INHOUD
309 m³

ENERGIELABEL
A



OMSCHRIJVING

Genieten van het fraai aangelegde Sophiapark, 
terwijl ook alle voorzieningen binnen handbereik 
zijn. Een levendige plek waar lekker wonen en leuk 
leven perfect samen gaan. Dit en nog veel meer 
biedt dit sfeervolle 3 kamer appartement, gelegen 
op de eerste verdieping van het 
appartementencomplex Hoogambacht, een 
bijzonder architectonisch visitekaartje centraal 
gelegen in de woonwijk De Volgerlanden. Direct als 
u het appartementencomplex uitstapt vindt u 
supermarkten, vers-winkels en speciaalzaken. 
Scholen, een sporthal en een gezondheidscentrum 
liggen om de hoek en parkeren kan zowel 
ondergronds als in de directe nabijheid. Kortom, 
zorgeloos wonen op een unieke locatie.




Indeling:

Centrale entree met een intercom video systeem. 
Centrale hal met toegang tot de lift en de 
trapopgang. 




Indeling appartement:

Entree, hal met toegang tot vrijwel alle vertrekken. 
Zowel aan de linkerzijde als aan de rechterzijde is 
een slaapkamer gesitueerd. Opvallend detail aan de 
slaapkamers is dat de raampartijen over de volledige 
hoogte van het appartement gerealiseerd zijn, 
daardoor is er een prettige lichtinval in de 
slaapkamers ontstaan.  Vanuit de hal zijn ook de 
berging, het toilet en de badkamer te bereiken.




De berging is voorzien van de cv-opstelling, 
witgoedaansluitingen en uiteraard bergruimte. Het 
toilet is separaat. De badkamer beschikt over een 
ligbad, een douchehoek en een wastafel met een 
badkamermeubel. De badkamer is afgewerkt in een 
lichte en neutrale kleurstelling. 




De sfeervolle woonkamer heeft een fraai uitzicht over 
het Sophiapark. Vanuit de woonkamer is het balkon 
bereikbaar. Het balkon is gelegen op het zuidoosten. 
De open keuken is voorzien van een wandvormige 
keukenopstelling met diverse inbouwapparatuur. 
Ook de keuken is afgewerkt in een neutrale en 
moderne kleurstelling. 


















































































Bijzonderheden:

- het appartement heeft een privé parkeerplaats en een 
privé berging

- servicekosten: € 134,00 per maand (appartement) en € 
27,57 per maand (parkeerplaats)

- fraai uitzicht over het Sophiapark

- een riant winkelaanbod letterlijk binnen handbereik









































PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - Vinyl X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 - Vriezer (los) X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

(Klok)thermostaat X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



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
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