
WESTPIER 37 | ZWIJNDRECHT

Vraagprijs: € 388.000 k.k.

www.westpier37.nl



Westpier 37 | Zwijndrecht

Voor deze woning is een eigen website met o.a. fullscreen foto's beschikbaar. U vindt de website door
straatnaam en huisnummer achter elkaar te typen en af te sluiten met .nl

Westkeetshaven, een unieke woonomgeving aan de Oude Maas nabij het centrum van Zwijndrecht, biedt
zicht op de stad Dordrecht en op een altijd in beweging zijnde rivier. Op de hoek van Maasboulevard en
Westpier staat dit stijlvolle appartementencomplex, gebouwd in 2002. Op de derde verdieping ligt dit riante 3
kamer hoekappartement met een royale badkamer, 2 slaapkamers, een separate witgoedruimte, een privé
berging  met  een privé  parkeerplaats  in  de  kelder  en  een fabelachtig  uitzicht  over  de  Oude Maas en
Dordrecht.

Indeling:
Centrale  entree  met  een intercomsysteem.  Statige  hal  met  toegang tot  de  lift,  het  trappenhuis  en  de
gezamenlijke fietsenstalling. Vanuit de overloop zijn per verdieping twee of drie appartementen bereikbaar,
alsmede de bijbehorende meterkast.

Indeling appartement:
Entree, hal met toegang tot alle vertrekken. 2 slaapkamers, waarvan de grootste slaapkamer aan de voorzijde
is gelegen, waardoor er een prettige lichtinval ontstaat en ook vanuit hier van een fraai uitzicht over de Oude
Maas te genieten valt.

De  badkamer  beschikt  over  een  hoekligbad  met  een  douchegelegenheid  en  een  wastafel  met  een
badkamermeubel.  De eerste berging is  voorzien van witgoedaansluitingen,  de tweede separate berging
beschikt  over  de  cv-opstelling  en  de  balansventilatie  (WTW systeem).  Ook  is  vanuit  de  hal  het  toilet
bereikbaar.

De riante woonkamer heeft eveneens meerdere raampartijen waardoor ook hier zowel het uitzicht als de
lichtinval optimaal te noemen zijn. Ook (en zelfs) vanaf de bank is te genieten van het formidabele uitzicht op
de Oude Maas. Openslaande deuren in combinatie met een Frans balkon aan de voorzijde, geven het
heerlijke uitzicht een uniek accent. De open keuken is voorzien van een L-vormige keukenopstelling compleet
met diverse inbouwapparatuur. De keukenopstelling is afgewerkt in een neutrale kleurstelling. Grenzend aan
de  keuken  is  de  eetgelegenheid  aanwezig,  aansluitend  is  het  balkon  aan  de  achterzijde  bereikbaar,
toegankelijk middels openslaande deuren.

Algemeen:
De Maasboulevard / Westpier kenmerkt zich door de representatieve woningen en appartementen tegenover
de Dordtse oevers en verderop kantoren en enkele kwalitatief hoogwaardige restaurants. Uitvalswegen zijn
uiteraard  goed  bereikbaar  en  zowel  het  NS-station  en  de  opstapplaats  voor  de  Waterbus  liggen  op
loopafstand.

Bijzonderheden:
- Sfeervol 3 kamer hoekappartement met een privé parkeerplaats en privé berging
- Woonoppervlakte ca. 107 m², inhoud ca. 323 m³ (exact gemeten conform NEN2580)
- Nabij het NS-station, winkelcentrum Walburg en de Waterbus
- Gebouwd in 2002, 23 appartementen verdeeld over 11 woonlagen



-  Het betreffende appartement ligt  niet  in de toren maar in het lage gedeelte,  op de derde (bovenste)
verdieping
- Servicekosten appartement ca. € 212,00 per maand en parkeerplaats € 23,00 per maand



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 388.000 k.k.
Servicekosten € 211.94 per maand
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort appartement Portiekflat
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2003

Specifiek Toegankelijk voor ouderen en toegankelijk voor
minder validen

Soort dak Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 107 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 8 m2

Externe Bergruimte 8 m2

Inhoud 323 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 apart toilet
Aantal woonlagen 1 woonlaag
Gelegen op 4e woonlaag

Voorzieningen Balansventilatie, buitenzonwering, frans balkon, lift en
mechanische ventilatie



Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Volledig geïsoleerd
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel gas gestookt , eigendom

Kadastrale gegevens

Zwijndrecht B 6094
Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom
Zwijndrecht B 6095
Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging Aan water
Tuin Geen tuin
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (1)

Garage

Soort garage Parkeerkelder en parkeerplaats

VVE Checklist

Inschrijving KvK Ja
Jaarlijkse vergadering Ja
Periodieke bijdrage Ja
Reservefonds aanwezig Ja
Onderhoudsplan Ja
Opstalverzekering Ja

Locatie:









































Plattegrond appartement



Lijst van zaken












