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OMSCHRIJVING

De woonwijk Kort-Ambacht is een rustige, ruim 
opgezette en gevarieerde woonwijk met veel groen, 
brede straten en essentiële voorzieningen als 
scholen en winkels binnen handbereik. Aan de rand 
van de woonwijk Kort-Ambacht is in 2009 dit 
moderne appartementencomplex "De Uilenhof” 
gerealiseerd, bestaande uit 40 appartementen 
verdeeld over 4 woonlagen. Het 
appartementencomplex is voorzien van een lift én 
ieder appartement beschikt over een privé berging 
op de begane grond en een eigen afgeschermde 
parkeerplaats . Op de vierde woonlaag  / 3e 
verdieping ligt dit sfeervolle drie kamer appartement 
met een zonnig balkon op het zuidwesten, 2 
slaapkamers en een moderne keukenopstelling.




Indeling:

Centrale entree met een intercomsysteem en de 
brievenbussen. Centrale hal met toegang tot de 
bergingen, de trapopgang en de lift. Ook via de 
afgeschermde parkeerplaatsen zijn de bergingen en 
de centrale hal bereikbaar.




Indeling appartement:

Entree, hal met de meterkast en toegang tot vrijwel 
alle vertrekken. Separaat toilet. Berging met de cv-
opstelling, de mechanische ventilatie en 
witgoedaansluitingen. Badkamer met een 
hoekligbad met een douchegelegenheid en een 
vaste wastafel met een badkamermeubel. Open 
keuken met een wandvormige keukenopstelling in 
een moderne kleurstelling en voorzien van een 4-pits 
gaskookplaat, een combi-oven, een afzuigkap, een 
koel- vriescombinatie en een vaatwasser. Riante 
woonkamer met een raampartij over vrijwel de 
gehele breedte van het appartement. Vanuit de 
woonkamer is het balkon bereikbaar.




Vanuit de hal zijn twee slaapkamers bereikbaar, 
welke beide zijn voorzien van een raampartij, 
waardoor er altijd een prettige lichtinval ontstaat.













Algemeen:

Het appartementencomplex "De Uilenhof” heeft een 
bijzondere uitstraling in een betaalbare prijscategorie. 
De elegante donkere stenen, gecombineerd met het 
blauwgroene glas geven het gebouw een ingetogen en 
chique voorkomen. Voeg daarbij de heldere lijnen en de 
zwierige, ten opzichte van elkaar verspringende balkons, 
en het is duidelijk dat hier sprake is van een cluster 
appartementen van hoge kwaliteit. Opvallend detail zijn 
de grote raampartijen welke voor een prettige lichtinval 
zorgen. Ook de grote stad is niet ver, een directe 
aansluiting op de A16 maken Rotterdam, Dordrecht en 
Breda snel en gemakkelijk te bereiken.































Bijzonderheden:

- Modern appartementencomplex met 40 appartementen 
verdeeld over 4 woonlagen

- Woonoppervlakte ca. 71 m², inhoud ca. 229 m³ 
(conform NEN 2580 meting)

- 3 kamer appartement met een riant balkon op het 
zuidwesten

- Servicekosten ca. € 99,00 per maand

- Privé parkeerplaats op een afgeschermd parkeerterrein, 
berging op de begane grond

- Lift aanwezig, alsmede een intercomsysteem waardoor 
veiligheid gewaarborgd blijft

-       De voorzijde (balkonzijde) is voorzien van een elektrisch 
bedienbare screen





































PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - losse (hang)lampen X

 - lampjes keuken, badkamer en technische ruimte blijven 
achter

X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - inbouwkast slaapkamer 1 X

 - kast logeerkamer gaat mee X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - rolhordeur Luxaflex X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toiletkast X

 - hoekbad met scherm X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie 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


