
078-6205777

zwijndrecht@waltmann.com



www.waltmann.com

EURYZAKADE 312
ZWIJNDRECHT

VRAAGPRIJS € 479.500 K.K.



KENMERKEN

INHOUD
296 m³

BOUWJAAR
2020

ENERGIELABEL
A



OMSCHRIJVING

"De Oude Maas, het oude Holland, ze vernieuwen 
zich steeds weer. Water stroomt naar de zee, neemt 
nieuwe schepen en verhalen mee. De oude kerk aan 
de overkant heeft alles al eens voorzij zien komen. 
Sta stil op je balkon, en neem de tijd, zie vroeger en 
nu weer samenstromen. Zie de luchten en het 
wassende tij. Elke dag brengt een nieuwe schilderij”. 
Dat stond in de brochure toen dit nieuwbouwproject 
vorig jaar in verkoop kwam. En daar is ruim een jaar 
later nog niets aan veranderd. 




Wegens omstandigheden mogen wij dit werkelijk 
prachtige appartement te koop aanbieden namens 
de huidige bewoners. Het zicht over het water, met 
in een rechte lijn de Grote Kerk van Dordrecht; 
mooier uitzicht kunnen wij ons niet voorstellen. Het 
appartement is luxe afgewerkt met o.a. een 
hoogwaardige keuken en dito badkamer. Voorzien 
van een garagebox in de onderliggende 
parkeerkelder. Wat ons betreft is dit een absolute 
buitenkans!

Indeling:




Begane grond

Afgesloten entree met het brievenbus- en 
beltableau. Hal met de lift en het trappenhuis. In de 
onderbouw van het complex is een separate 
garagebox gesitueerd met parkeergelegenheid voor 
uw auto. Daarnaast beschikt het appartement tevens 
over een separate berging (de totale bergruimte 
bedraagt 24,8 m²).




Eerste verdieping

Het gehele appartement is voorzien van een luxe 
eikenhouten vloer, glad gestucte wanden en 
spuitwerk plafondafwerking. Warmteafgifte middels 
vloerverwarming. 




Hal met een garderobekast en de inpandige berging 
(met de witgoedaansluitingen, de Cv-ketel en het 
WTW-systeem).

Het toilet is uitgevoerd met een wandcloset en een 
handwasbakje.









Moderne badkamer met een inloopdouche, een 
wancloset en een wastafelmeubel. Neutrale vloer- en 
wandafwerking in antraciet en witte kleurstelling. 




Slaapkamer 1, afmeting circa 5,68 m. x 3,11 m., is in 
gebruik als master bedroom en is uitgevoerd met een 
inbouwkast. 

Royale woonkamer in L-vorm met een open keuken en 
toegang tot het terras. Het woongedeelte is circa 42 m² 
groot en biedt een prachtige panoramisch uitzicht over 
de rivier en de oude binnenstad van Dordrecht. 




De luxe, open keuken is voorzien van hoogwaardige 
inbouwapparatuur, te weten: koelkast, vriezer, oven, 
vaatwasser, Quooker en een Bora inductiekookplaat met 
bladafzuiging. 




Het gunstig georiënteerde terras meet circa 3,04 m. x 
2,95 m. 

Slaapkamer 2, afmeting circa 4,71 / 3,78 m. x 2,55 m., is 
in gebruik als werkkamer en is uitgevoerd met twee vaste 
kasten.  























Bijzonderheden:

- Bouwjaar 2019 / 2020;

- Woonoppervlak circa 89 m²;

- Inhoud 296 m³;

- Inclusief een garagebox alsmede een separate berging 
in de onderliggende parkeerkelder;

- Hoogwaardige afwerking;

- Het gehele appartement is uitgevoerd met 
vloerverwarming;

- Bijdrage VvE € 81,28 per maand;

- Oplevering medio maart 2022.

















































PLATTEGROND



PLATTEGROND



LOCATIE OP DE KAART

Binnen handbereik van Euryzakade is er volop 
horeca. In de ronding van de Schokkershaven, 
bij Het Crescent, vindt u bijvoorbeeld restaurant 
Aan de Maas en Wijnbar Dok. 




Aan de andere zijde, bij het Veerplein, is onder 
andere het terras van brasserie en restaurant 
Zomerlust een heerlijke plek. Aan dit Veerplein 
ligt ook de halte van de Waterbus. Die brengt u 
snel in hartje Dordrecht en weer terug naar uw 
heerlijke appartement. Maar u vaart ook zo heen 
en weer naar Rotterdam om een lekker dagje te 
genieten. 



HEEFT U INTERESSE 

IN DEZE WONING?

NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!
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