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MAUVESTRAAT 21
ZWIJNDRECHT

VRAAGPRIJS € 219.500 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
102 m²

PERCEELOPPERVLAKTE
132 m²

INHOUD
324 m³

BOUWJAAR
1954



OMSCHRIJVING










In de vriendelijke woonwijk Noord, centraal in 
Zwijndrecht, ligt deze middenwoning met 4 
slaapkamers, een dakkapel en een sfeervolle tuin 
met een riante berging. In de directe nabijheid zijn 
onder andere Boulevard Noord, winkelcentrum 
Walburg en het NS-station gesitueerd. Ook enkele 
(basis)scholen zijn in de directe nabijheid gelegen. 
De woning is grotendeels voorzien van 
onderhoudsvrije kunststof kozijnen met dubbele 
beglazing.




Indeling:

Entree, hal met het toilet en de trapopgang met een 
trapkast en de meterkast. Woonkamer met een open 
haard en afgewerkt met plavuizen met 
vloerverwarming. Open keuken met een hoek-
keukenopstelling met diverse inbouw apparatuur. 
Vanuit de keuken is de tuin bereikbaar. De tuin is 
gelegen op het noordoosten en beschikt over een 
riante berging en een achterom.




1e verdieping:

Overloop, 3 verrassend ruime slaapkamers waarbij 
twee slaapkamers zijn voorzien van een praktische 
vaste kast. Badkamer met een douchehoek en een 
wastafel met een badkamermeubel. 




2e verdieping:

Overloop me de cv-opstelling, witgoedaansluitingen 
en bergruimte. 4e slaapkamer eveneens met 
bergruimte en aan de achterzijde van de woning een 
dakkapel.
































Afmetingen:

Woonkamer: 6,71m x 3,59m

Keuken: 2,27m x 3,08m

Berging (tuin): 5,14m x 2,33m

Slaapkamer: 3,62m x 2,57m

Slaapkamer: 3,90m x 3,15m 

Slaapkamer: 2,29m x 3,03m

Badkamer: 2,26m x 1,47m

Slaapkamer: 4,30m / 3,04m x 3,26m / 1,77m (vanaf 150 
cm hoogte)




Bijzonderheden:

- de woning is grotendeels voorzien van kunststof 
kozijnen met dubbele beglazing

- begane grondvloer en eerste verdiepingsvloer zijn van 
beton

- de woning is gelegen op erfpachtgrond, vaste jaarlijkse 
canon: € 38.93 (t/m 31-12-2053)

- centrale ligging in Zwijndrecht, gunstig ten opzichte van 
vrijwel alle voorzieningen

- woonoppervlakte: ca. 102 m²; inhoud: ca. 324 m³ 
(conform NEN 2580-meting)

















































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - losse kasten X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - lamellen X

 - Gordijnen (begane grond) X

 - Vitrages (begane grond) X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - screen (elektrisch bedienbaar) X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 - koelkast X

 - vaatwasser 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

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Screens/rolluiken X

CV met toebehoren X

(Klok)thermostaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - via CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - Bak voor haardhout inclusief hout 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


