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SCHIPPERSKADE 97
ZWIJNDRECHT

VRAAGPRIJS € 389.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
172 m²

PERCEELOPPERVLAKTE
100 m²

INHOUD
638 m³

BOUWJAAR
2002



OMSCHRIJVING

Dit goed onderhouden 4-laags herenhuis met 6 
slaapkamers en een woonoppervlakte van ruim 172 
m² is gelegen vrijwel aan de rand van Zwijndrecht 
met uitzicht op Dordrecht en op de altijd in 
beweging zijnde rivier de Oude Maas. 
Westkeetshaven, een oud havengebied aan de 
Oude Maas gunstig gelegen ten opzichte van het 
centrum van Zwijndrecht, het NS-station en 
uitvalswegen onder andere richting Rotterdam en 
Dordrecht, is tegenwoordig een aantrekkelijk 
woongebied met een diversiteit aan voornamelijk 
koopwoningen en enkele stijlvolle 
appartementencomplexen. 




De waterbus is op loopafstand gelegen en brengt u 
naar steden als Rotterdam, Dordrecht en 
bijvoorbeeld ook Alblasserdam en Kinderdijk. 
Doordat de woonkamer op de eerste verdieping 
gelegen is, leent deze woning zich ook uitstekend 
voor mantelzorg of kantoor / praktijk aan huis. 
Kortom, een unieke en gezellige woonomgeving met 
een rijk aanbod aan voorzieningen binnen 
handbereik.




Indeling:

Entree, royale hal met de meterkast, de trapopgang 
met de trapkast, het toilet, de eerste praktische 
bergruimte en twee slaapkamers. De slaapkamer aan 
de achterzijde is voorzien van openslaande deuren 
naar de tuin. De tuin is compact, voorzien van een 
achterom en geeft toegang tot de tweede inpandige 
berging.




1e verdieping:

Overloop, riante en sfeervolle woonkamer met aan 
de voorzijde openslaande deuren naar het balkon. 
De open keuken met een moderne keukenopstelling 
is gelegen aan de achterzijde en beschikt over vrijwel 
alle denkbare inbouwapparatuur. Deze verdieping is 
voorzien van een stijlvolle laminaatvloer. Het zonnige 
balkon aan de voorzijde is gelegen op het zuiden / 
zuidwesten en ook hier geniet u van de heerlijke 
ligging en uitzicht op de Oude Maas.









2e verdieping:

Overloop met een separaat toilet. Drie slaapkamers en 
een badkamer met een dubbele wastafel en een 
douchehoek. De badkamer is eveneens afgewerkt in een 
moderne en stijlvolle kleurstelling.




3e verdieping:

Bergruimte met de cv-opstelling en 
witgoedaansluitingen. 6e slaapkamer. Overloop met 
toegang tot het zonnige dakterras gelegen op het 
zuiden / zuidwesten en uiteraard kan men ook hier 
genieten van het heerlijke uitzicht over de rivier de Oude 
Maas.











































Bijzonderheden:

- Riant 4-laags herenhuis met 6 slaapkamers en een 
dakterras op het zuiden / zuidwesten

- Voldoende buitenruimte door een achtertuin, een 
balkon en een dakterras 

- Modern afwerkingniveau, op elke verdieping ligt onder 
de bestaande vloerafwerking een siergrindvloer

- Woonoppervlakte ca. 172 m², inhoud ca. 638 m³ 
(conform NEN 2580 meting)

- Unieke ligging met uitzicht op de Oude Maas en 
voorzieningen binnen handbereik

















































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



LIJST VAN ZAKEN

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
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