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DR. LELYSTRAAT 6
ZWIJNDRECHT

VRAAGPRIJS € 325.000 



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
142 m²

PERCEELOPPERVLAKTE
100 m² (geschat)

INHOUD
474 m³

BOUWJAAR
2002



OMSCHRIJVING






Lekker centraal in Zwijndrecht, op loopafstand van 
winkelcentrum Walburg én het bruisende Veerplein 
met onder andere de opstapplaats voor de 
Waterbus, ligt deze riante en comfortabele 
middenwoning met een inpandige berging, een 
parkeerplaats, 3 slaapkamers op de verdieping, een 
werkkamer in souterrain, een zonnige tuin / dakterras 
op het zuidwesten en een uitgebreide en speelse 
keukenopstelling met diverse inbouwapparatuur. 
Door de gunstige ligging zijn ook alle voorzieningen 
van de Volgerlanden goed bereikbaar, bijvoorbeeld 
winkelcentrum de Sophiapromenade, de sporthal, 
het Sophiapark en diverse scholen. Kortom, modern 
en stijlvol wooncomfort in een vriendelijke 
woonomgeving.




Indeling:

Entree, woonkeuken met een complete en 
uitgebreide keukenopstelling compleet met diverse 
inbouwapparatuur.  Tevens bevinden zich hier een 
praktische bergkast met een witgoedaansluiting en 
de tussenhal met toegang tot het souterrain. De 
tuingerichte woonkamer heeft grote raampartijen 
waardoor er een prettige lichtinval ontstaat. De 
gehele vloer is voorzien van fraaie marmeren vloer in 
een neutrale kleurstelling. 




Souterrain:

Het souterrain bestaat uit de voormalig garage en is 
thans verdeeld in een bergruimte én een praktische 
werkruimte met een vaste bergkast. Tevens bevindt 
zich hier een separaat toilet. Eenvoudig is deze 
ruimte weer terug te brengen tot een garage. Aan de 
voorzijde van de woning is ook een privé 
parkeervoorziening aanwezig.




1e verdieping:

Overloop, vaste kast met de cv-opstelling en het 
WTW systeem. Separaat toilet. Badkamer met een 
ligbad, een douchehoek en een dubbele wastafel. 3 
slaapkamers, allen met fraaie raampartijen. 














Afmetingen:

Berging (souterrain): 2,77m x 3,43m

Werkkamer: 3,61m x 3,93m

Woonkeuken: 6,48m x 4,07m

Woonkamer: 5,14m x 6,03m / 4,93m

Slaapkamer: 2,93m x 2,52m

Slaapkamer: 2,55m x 4,26m

Badkamer: 2,71m / 1,11m x 1,99m / 2,79m

Slaapkamer: 5,14m x 3,31m




Bijzonderheden:

- stijlvolle middenwoning met een inhoud van ruim 474 
m³, woonoppervlakte ca. 142 m²

- centrale ligging nabij voorzieningen van zowel 
Zwijndrecht als Hendrik-Ido-Ambacht

- zonnige tuin / terras op het zuidwesten

- berging / werkkamer eenvoudig terug te brengen tot 
garage

- parkeervoorziening aan voorzijde van de woning

- meetcertificaat beschikbaar

- servicekosten ca. € 163,00 per maand





































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen 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

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

CV met toebehoren X

Mechanische ventilatie X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV met toebehoren X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Zonwering circa 7jaar oud X

 

Overig - Contracten

Intelligente thermostaten e.d. Gaat mee

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


