
078-6205777

zwijndrecht@waltmann.com



www.waltmann.com

DIEPENBROCKLAAN 42
ZWIJNDRECHT

VRAAGPRIJS € 339.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
127 m²

PERCEELOPPERVLAKTE
143 m²

INHOUD
446 m³

BOUWJAAR
1981

ENERGIELABEL
C



OMSCHRIJVING

Centraal in de woonwijk Heer Oudelands Ambacht, 
nabij winkelcentrum Oudeland, enkele basisscholen 
en park de Hoge Devel met onder andere een 
kinderboerderij en sportvoorzieningen, ligt deze 
verrassende geschakelde hoekwoning met op de 
begane grond een zijuitbouw en verder met een 
berging, 4 slaapkamers, een zonnige achtertuin op 
het zuiden en een tweede "achtertuin” aan de 
voorzijde. Kortom, een riante hoekwoning maar dan 
net even anders.




Indeling:

Entree, hal met de meterkast, het toilet en de 
trapopgang. Sfeervolle en uitgebouwde woonkamer 
met een trapkast en toegang tot zowel de achtertuin 
en de voortuin. Dankzij de uitbouw is de woonkamer 
op meerdere manieren in te richten en ook een 
thuiswerkplek behoort zeker tot de mogelijkheden.  
Aan de voorzijde is de keuken gesitueerd, voorzien 
van een moderne, U-vormige keukenopstelling met 
diverse inbouwapparatuur. 




1e verdieping:

Overloop met een praktische vaste kast. 3 
slaapkamers, badkamer met douchehoek, een 
tweede toilet en een wastafel met een 
badkamermeubel. De badkamer is wel al wat ouder 
maar nog prima functioneel. 




2e verdieping:

Overloop, separate ruimte met 
witgoedaansluitingen, de cv-opstelling en 
bergruimte. 4e slaapkamer met een dakraam. Aan 
de achterzijde is een dakkapel gerealiseerd 
waardoor zowel de overloop als de slaapkamer iets 
vergroot zijn.
























































































Bijzonderheden:

- sfeervolle en uitgebouwde, geschakelde hoekwoning 
centraal gelegen in de woonwijk Heer Oudelands 
Ambacht

- 4 slaapkamers, moderne keukenopstelling en een 
berging

- veel buitenruimte in de vorm van een zonnige 
achtertuin en een riante voortuin

- basisscholen, winkelcentrum Oudeland en park Hoge 
Devel om de hoek

- de woning is voorzien van 7 zonnepanelen (2019)

- ook is de woning deels voorzien van kunststof kozijnen 
en deels voorzien van HR++ beglazing







































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 - plafondspots X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - kast masterbedroom X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Zonnepanelen X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Bebouwing

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) 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


