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KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
85 m²

[b[ INHOUD
ca. 252 m³

 BOUWJAAR
1964



OMSCHRIJVING






Centraal in de woonwijk Kort-Ambacht, met 
winkelcentrum Kort-Ambacht letterlijk om de hoek, 
ligt op de derde verdieping dit verzorgde 4-kamer 
appartement met zowel aan de voorzijde als aan de 
achterzijde een balkon, 3 slaapkamers, een moderne 
badkamer en geheel voorzien van kunststof kozijnen 
met dubbele beglazing (HR+ beglazing). De 
servicekosten bedragen € 128,30 per maand, 
exclusief € 40,00 per maand stookkosten. 




Indeling:

Centrale entree met een intercomsysteem. Centrale 
hal met de trapopgang en toegang tot alle privé 
bergingen.




Indeling appartement:

Entree, riante hal met toegang tot vrijwel alle 
vertrekken. Semi-open keuken met een ietwat 
verouderde maar wel functionele keukenopstelling 
met diverse inbouwapparatuur. Vanuit de keuken is 
het eerste balkon aan de voorzijde bereikbaar welke 
gelegen is op het noordwesten.




Vanuit de hal zijn twee slaapkamers bereikbaar met 
aansluitend de badkamer. De badkamer is voorzien 
van een douchehoek en een wastafel met een 
badkamermeubel. Separaat is het toilet gesitueerd, 
gevolgd door een praktische kast met daarin een 
witgoedaansluiting. Ook is de meterkast vanuit de 
hal bereikbaar. De derde slaapkamer is gelegen naar 
de woonkamer en is vanuit de hal bereikbaar.




De woonkamer is gelegen aan de achterzijde en 
geeft toegang tot het tweede balkon aan de 
achterzijde van het appartement, gelegen op het 
zuidoosten. 




Het gehele appartement is voorzien van kunststof 
kozijnen met HR+ beglazing. De verwarming van het 
appartement vindt plaats via blokverwarming en het 
warm water gaat via een boiler (eigendom). De VVE 
is als actief en gezond te omschrijven.












Afmetingen:

Keuken: 2,46m x 4,02m

Slaapkamer: 1,98m x 4,06m

Slaapkamer: 2,94m x 4,08m

Badkamer: 2,27m x 1,69m

Woonkamer: 6,98m x 4,02m / 3,49m

Balkon: 3,44m x 1,30m

Slaapkamer: 5,26m x 2,19m

Privé berging: 3.7 m²







Bijzonderheden:

- Riant 4 kamer appartement met twee balkons en een 
woonoppervlakte van 85 m²

- Centraal gelegen nabij winkelcentrum Kort-Ambacht, 
uitvalswegen en scholen

- Geheel voorzien van kunststof kozijnen met HR+ 
beglazing

- Gezonde en actieve VVE, servicekosten ca. € 128,30 per 
maand, exclusief € 40,00 stookkosten









































PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen woonkamer X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Slaapkamer X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - koelkast X

 - vriezer X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 - koel-vriescombinatie X

 - koffiezetapparaat X

 - Plank en Kast X

 - Keuken Trolley X

 

Keukenaccessoires

 - Vaatwasser (is defect) X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - Fontein (lek) X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

Mechanische ventilatie X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - boiler X

 - Wasmachine en droger X

 - Bankstel X

 

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - Meubels: salontafel, eettafel, dressoir en 5 stoelen 
(overnameprijs € 250,00)

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


