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DE LA REIJSTRAAT 616
RIDDERKERK

VRAAGPRIJS € 225.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
86 m²

INHOUD
ca. 275 m³

BOUWJAAR
1976



OMSCHRIJVING

Op de twaalfde verdieping, met een werkelijk 
fantastisch uitzicht over Ridderkerk en de Nieuwe 
Maas, vrijwel aan de rand van de woonwijk 
Ridderkerk Bolnes, ligt dit 3 kamer hoekappartement 
met 2 slaapkamers, ruim 23 m² buitenruimte en 
winkelcentrum De Werf binnen handbereik. De 
servicekosten bedragen ca. € 236,00 per maand en 
dat is inclusief voorschot stookkosten. 




Indeling:

Centrale entree, centrale hal met de brievenbussen 
en afgesloten toegang tot de bergingen, centrale hal 
met de liften. Trapopgang via buitenzijde.




Indeling appartement:

Entree, hal met de meterkast en een praktische 
bergkast. Tussenhal met toegang tot vrijwel alle 
vertrekken. Eerste slaapkamer. Woonkeuken met 
een tweevoudige opstelling en toegang tot de 
woonkamer en het balkon. Riante woonkamer, 
gelegen op de hoek met daarmee een fraai uitzicht 
diverse kanten op. Vanuit de hal is de tweede 
slaapkamer bereikbaar. Via de tussenhal zijn ook het 
separate toilet en de badkamer bereikbaar met 
witgoedaansluitingen. De badkamer is voorzien van 
een douchehoek en een wastafel.




Afmetingen:

Slaapkamer: 4,94m x 2,69m

Keuken: 4,94m x 2,42m

Woonkamer: 4,29m x 5,90m

Slaapkamer: 4,30m x 2,79m

Badkamer: 2,57m x 1,79m

Balkon: 1,97m x 5,74 (exclusief resterende 
buitenruimte c.q. zeembalkon)\

























Bijzonderheden:

- Vrijwel aan de rand van de woonwijk Ridderkerk Bolnes 
gelegen 3 kamer hoekappartement

- Appartement is voorzien van houten kozijnen met 
enkele beglazing

- Servicekosten ca. € 236,00 per maand, inclusief 
voorschot stookkosten

- Actieve VVE

- winkelcentrum De Werf op loopafstand

- Warm water middels een boiler (huur), verwarming 
middels blokverwarming

- 2 liften aanwezig, alsmede voldoende 
parkeervoorzieningen rondom het 
appartementencomplex































































PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 - Binnen Sreens X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - schilderij ophangsysteem 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

 - koelkast X

 - combi oven / magnetron (defect) X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Mechanische ventilatie X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

zonnescherm X

Warmwatervoorziening, te weten

 - Boiler (huur, Eneco) X

 

Overig - Contracten

CV/geiser/boiler Ja

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


