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STOOP VAN ZWIJNDRECHTSTRAAT 22

ZWIJNDRECHT

VRAAGPRIJS € 237.500 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
111 m²

PERCEELOPPERVLAKTE
145 m²

INHOUD
369 m³

BOUWJAAR
1955



OMSCHRIJVING






Lekker centraal in Zwijndrecht, op loopafstand van 
diverse winkelcentra, onder andere winkelcentrum 
Walburg, in de directe nabijheid van (basis)scholen, 
ligt deze verzorgde middenwoning met 4 
slaapkamers, een dakkapel aan de achterzijde en 
een zonnige tuin op het zuiden met een stenen 
berging en een achterom. Naast enkele winkelcentra 
zijn ook het NS-station en enkele uitvalswegen 
gunstig gelegen. Kortom, prima wooncomfort 
centraal gelegen in Zwijndrecht.




Indeling:

Entree, vestibule, hal met toegang tot het toilet en de 
trapopgang met een trapkast en de meterkast. 
Woonkamer met grote raampartijen waardoor er een 
prettige lichtinval ontstaat. Open keuken met een 
tweevoudige keukenopstelling inclusief diverse 
inbouwapparatuur, waaronder een vaatwasser, een 
kookplaat, een afzuigkap en een koel- / 
vriescombinatie. Vanuit de keuken is de zonnige tuin 
bereikbaar. De tuin is voorzien van een achterom en 
een stenen berging met daarin de 
witgoedaansluitingen. 




1e verdieping: 

Overloop, 3 slaapkamers waarvan twee slaapkamers 
zijn voorzien van vaste kasten. De slaapkamer aan de 
achterzijde geeft toegang tot het balkon. De 
badkamer beschikt over een douchehoek, een 
tweede toilet en een wastafel met een 
badkamermeubel. 




2e verdieping:

Voorzolder met de cv-opstelling. 4e slaapkamer met 
een nokhoogte van circa 226 cm en vergroot door 
middel van een dakkapel aan de achterzijde.
























Afmetingen:

Woonkamer: 7,24m x 3,64m

Keuken: 2,22m x 3,19m

Berging: 4,18m x 2,28m

Slaapkamer: 3,70m x 3,01m 

Slaapkamer: 3,70m x 4,16m

Balkon: 1,82m x 1,07m

Slaapkamer: 2,30m x 3,26m

Badkamer: 1,92m x 2,28m

Slaapkamer: 4,24m / 2,61m x 3,65m / 2,78m (vanaf 150 
cm hoogte)









Bijzonderheden:

- Goed onderhouden middenwoning centraal gelegen in 
Zwijndrecht

- Schilderwerk extern 2019, voegen in 2016 vernieuwd

- Erfpacht: ca. € 43,00 per jaar, tot 30 september 2054

- Woonoppervlakte: 111 m², inhoud: 369 m³ (conform 
NEN 2580 meting)











































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) 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

Screens/rolluiken X

CV met toebehoren X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 - via CV-installatie X

 - Close-in boiler X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

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


