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Waanzinnig en stijlvol wooncomfort met zicht op de 
stad Dordrecht en de altijd in beweging zijnde rivier 
de Oude Maas. 's-Morgens wakker worden met de 
schepen glijdend over de rivier en 's-avonds 
genieten van de ondergaande zon op één van uw 
twee dakterrassen. Dat en nog veel meer is mogelijk 
in dit riante en unieke penthouse aan de rand van 
Zwijndrecht. De locatie is top, het afwerkingsniveau 
is nadrukkelijk van hoogwaardige kwaliteit en het 
uitzicht is veelzijdig. 




Dit unieke penthouse, gelegen op de tiende en elfde 
verdieping van dit statige appartementencomplex, 
heeft een woonoppervlakte van ruim 343 m², twee 
dakterrassen met een totale oppervlakte van 148 m2, 
2 privé parkeerplaatsen in de afgesloten en daarmee 
veilige parkeerkelder, 2 privé bergingen, 5 
slaapkamers, 2 badkamers, 2 keukens, airco én een 
eigen lift in het appartement. Ideaal voor minder 
valide of rolstoelbehoevende bewoners. 




Indeling:

Centrale entree op de begane grond met toegang 
tot de lift, de trapopgang en de gezamenlijke 
fietsenberging.  Zowel met de lift als via de 
trapopgang zijn de parkeerplaatsen en de bergingen 
te bereiken. Lifthal met twee toegangsdeuren en 
twee meterkasten. 




Indeling appartement:

Statige hal met toegang tot de eerste slaapkamer, 
het toilet, de living en de trapopgang met privé lift 
naar de tweede woonlaag. De eerste slaapkamer is 
stijlvol afgewerkt met een vaste kastenwand en heeft 
een badkamer-en-suite. Deze eerste badkamer is 
voorzien van een ligbad, een dubbele wastafel met 
een uitgebreid badkamermeubel, een tweede toilet 
en een inloopdouche compleet met een sunshower. 




















Vanuit de hal middels openslaande deuren  betreedt u de 
riante living en heeft u een adembenemend uitzicht over 
de skyline van Dordrecht en het Drierivierenpunt. De 
living heeft een oppervlakte van ruim 100 m² en beschikt 
over een sfeerhaard, een kastenwand geheel in stijl en 
twee schuifbare glazen puien welke volledig te openen 
zijn. Heerlijk voor in de warme zomermaanden.




De open keuken met een meervoudige en luxe 
keukenopstelling is eveneens een ware streling voor het 
oog. Vrijwel alle denkbare apparatuur is aanwezig alsook 
een Quooker en een klimaat wijnkast. 




Tevens zijn er op de 10e verdieping twee inloopkasten, 
een tweede slaapkamer en een werkkamer (derde 
slaapkamer) bereikbaar vanuit de woonkamer. Deze 
gang geeft ook toegang tot de nooduitgang (tweede 
entree). 




2e woonlaag:

Royale orangerie met vloerverwarming, bereikbaar via 
een trapopgang en de privé lift. Door een daklichtkoepel 
is er een prettige lichtinval ontstaan en deze ruimte is 
afgewerkt met inbouwspots en aan beide zijden toegang 
tot beide dakterrassen.

 

De tweede keuken is voorzien van een moderne U-
vormige keukenopstelling compleet met vrijwel alle 
denkbare inbouwapparatuur. Vanuit de praktische, 
separate wasruimte is er ook toegang tot één van de 
dakterrassen. 




De twee slaapkamers zijn met elkaar verbonden en 
kunnen, indien gewenst, eenvoudig gesplitst worden. 
Beide slaapkamers zijn eveneens afgewerkt met 
kwalitatief hoogwaardige materialen.




Op deze woonlaag is de tweede, luxe badkamer 
aanwezig, uiteraard modern afgewerkt en voorzien van 
een ligbad, een inloopdouche, een derde toilet en een 
dubbele wastafel met een badkamermeubel. 

Vanaf beide riante dakterrassen is het uitzicht uniek en 
optimaal. 






Bijzonderheden:

• stijlvol, royaal en uniek penthouse

• wonen met veel privacy en levensloopbestendig

• twee dakterrassen met een totale oppervlakte van 
150 m²

• twee privé bergingen en twee privé 
parkeerplaatsen

• kwalitatief hoogwaardig en stijlvol 
afwerkingsniveau

• schitterend uitzicht over Dordrecht, het 
Drierivierenpunt en de skyline van Rotterdam

• twee cv-ketels, tweemaal WTW installatie en 
mechanische ventilatie













































































































PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - 1e verdieping overloop X

 - kleine slaapkamer 10e X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - overgordijnen X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - Shutters X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - parketvloer X

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - sfeerhaard (gas) X

 - diverse meubels X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - jacuzzi/whirlpool X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Alarminstallatie X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Zonwering buiten X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - 2x tuintafel met 8 stoelen, 3x opbergkisten X

 - 2x tuinhoekbank met kussens 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

www.waltmann.com


