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EEMSTEIN 329
ZWIJNDRECHT

VRAAGPRIJS € 415.000,==  K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
154 m²

ENERGIELABEL
A

INHOUD
434 m³

BOUWJAAR
2008



OMSCHRIJVING

Vrijwel aan de rand van Zwijndrecht, grenzend aan 
de jonge woonwijk De Volgerlanden in Hendrik-Ido-
Ambacht met zowel voorzieningen in Zwijndrecht als 
in Hendrik-Ido-Ambacht letterlijk binnen handbereik, 
ligt op de 13e en 14e verdieping van dit statige en 
markante appartementencomplex dit 
gemoderniseerde en stijlvol hoekappartement met 
een fantastisch uitzicht zowel richting Rotterdam als 
over Zwijndrecht en Dordrecht. Dit appartement 
heeft op de eerste woonlaag drie slaapkamers, een 
praktische berging, een riante badkamer en een 
balkon. Op de tweede woonlaag zijn een 
woonkamer, de keuken, het toilet en lekker veel 
buitenruimte gesitueerd. Ook heeft dit appartement 
een privé parkeerplaats en een privé berging op de 
begane grond. Kortom, modern en riant woongenot 
met een fabelachtig uitzicht.  




Indeling:

Centrale entree met een intercomsysteem. Centrale 
hal met toegang tot de bergingen, de trapopgang 
en de lift.




Indeling appartement (via galerij):

Woonlaag 1:

Entree, hal met de meterkast. Tweede hal met de 
trapopgang en toegang tot 3 slaapkamers en een 
praktische berging met de cv-opstelling (2019), de 
mechanische ventilatie en witgoedaansluitingen. 
Badkamer met een inloopdouche, een toilet en een 
wastafel, afgewerkt in een neutrale kleurstelling. De 
eerste slaapkamer is gelegen aan de voorzijde, de 
tweede en derde slaapkamer zijn gelegen aan de 
achterzijde, waarbij de derde slaapkamer toegang 
geeft tot het balkon. Deze woonlaag is afgewerkt 
met een laminaatvloer.

 





















Woonlaag 2:

Overloop met  separaat een toilet. Sfeervolle woonkamer 
met steel look deuren en kozijnen en  toegang tot het 
grote balkon. Door de ligging op een hoek heeft het 
appartement ook enkele zijramen, hetgeen de lichtinval 
positief beïnvloedt. Open keuken met een uitgebreide 
keukenopstelling compleet met inbouwapparatuur. 
Praktische vaste bergkast. Deze woonlaag is afgewerkt 
met een moderne "visgraat” vloer.





















































Bijzonderheden:

- 4 kamer hoekappartement met lekker veel 
buitenruimte, een fantastisch uitzicht en een centrale 
ligging

- gunstige ligging ten opzichte van zowel voorzieningen 
in Zwijndrecht als in Hendrik-Ido-Ambacht

- woonoppervlakte: ca. 154 m². inhoud: ca. 434 m³. 
Buitenruimte: ca. 26 m². 

- privé parkeerplaats in de parkeergarage en privé 
berging op de begane grond

- servicekosten ca. € 229,00 per maand (inclusief € 16.50 
servicekosten parkeerplaats)














































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 

Woning - Sanitair/sauna

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting 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


