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OOSTERSCHELDE 9
ZWIJNDRECHT

VRAAGPRIJS € 469.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
151 m²

PERCEELOPPERVLAKTE
163 m²

INHOUD
658 m³

BOUWJAAR
1980



OMSCHRIJVING

Centraal gelegen in de topwoonwijk 't Balkengat met 
uitsluitend koopwoningen, ligt deze riante en 
verzorgde hoekwoning, type drive-in woning met 
een riante kamer op de begane grond, een 
sfeervolle woonkamer met keuken en balkon op de 
verdieping en de 3 slaapkamers op de tweede 
verdieping. Daarnaast beschikt de woning over een 
modern afgewerkte badkamer en een riante tuin op 
het zuidwesten. Kortom, heerlijk woongenot op een 
absolute toplocatie.




Indeling:

Via de gezamenlijke trapopgang bereikt u de entree 
op de eerste verdieping. Hal met het toilet en de 
trapopgang, zowel naar de tweede verdieping als 
naar de begane grond. Riante en sfeervolle 
woonkamer met aan de achterzijde middels 
openslaande deuren toegang tot het balkon. De 
woonkamer beschikt over een rookkanaal. Aan de 
voorzijde is de keuken gesitueerd voorzien van een 
U-vormige keukenopstelling met diverse 
inbouwapparatuur. In de uitbouw is de 
eetgelegenheid gesitueerd.




Begane grond:

Overloop / hal met een riante trapkast. Eerste 
badkamer met een wastafel, een toilet en een 
douchehoek. Vanuit de hal is tevens de (slaap)kamer 
op de begane grond bereikbaar. Deze kamer is 
verrassend ruim en biedt de ideale thuiswerkplek. 
Vanuit deze kamer is de tuin bereikbaar. De tuin is 
verzorgd en is gelegen op het zuidwesten. Aan de 
voorzijde is de inpandig bereikbare garage 
aanwezig, alsmede een praktische bijkeuken met 
een keukenopstelling, de meterkast en 
witgoedaansluitingen. 




2e verdieping:

Overloop met een prettige lichtinval dankzij een 
dakraam. Kast met daarin de cv-opstelling. Separaat 
toilet. 2 slaapkamers (voorheen 3), waarbij de 
slaapkamers aan de achterzijde zijn samengevoegd 
door een muuropening. Eenvoudig zijn hier weer 
twee slaapkamers van te maken. Tevens is het balkon 
vanuit deze slaapkamer bereikbaar. 





Aan de voorzijde is de derde slaapkamer gesitueerd, 
voorzien van toegang tot de badkamer. De nok van de 
slaapkamer is open, waardoor het ruimtelijke gevoel 
versterkt wordt. De badkamer is uiteraard ook via de 
overloop bereikbaar en is gerust stijlvol en modern te 
noemen. De badkamer is voorzien van een ligbad, een 
inloopdouche en een dubbele wastafel met een 
badkamermeubel. 




3e verdieping:

Middels een vlizotrap bereikbare bergzolder over een 
lengte van circa 776 cm, en met een nokhoogte van 192 
cm. 







Afmetingen:

Inpandige garage: 5,85m c 2,93m

Bijkeuken: 1,98m x 3,27m

Slaapkamer: 5,03m x 3,81m / 5,07m

Badkamer: 1,17m x 2,35m

Keuken: 2,93m x 3,52m

Woonkamer: 5,03m x 5,11m / 7,31m (exclusief uitbouw 
met eetgelegenheid)

Balkon: 2,23m x 4,30m / 3,07m

Slaapkamer: 5,06m x 3,26 m 

Slaapkamer: 3,72m x 2,21m + 3,72m x 2,69m (eenvoudig 
te splitsen)

Balkon: 1,34m x 1,671m







Bijzonderheden:

- centraal in 't Balkengat gelegen hoekwoning met 4 
slaapkamers, 2 balkons en een inpandige garage

- woonoppervlakte: ca. 151 m². Inhoud: ca. 658 m³. 
(conform NEN 2580 meting) Bouwjaar: 1980.

- op iedere woonlaag een separaat toilet

- grotendeels voorzien van dubbele beglazing / HR++ 
beglazing, deels kunststof kozijnen

- zonnige tuin op het zuidwesten, op iedere woonlaag 
een buitenruimte / balkon

- moderne en stijlvol afgewerkte badkamer 







































































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Designradiator(en) X

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 - boekenkasten kantoorruimte X

 - kledingkasten grote slaapkamer X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - legplanken in trapkast X

 - kast op zolder met rolgordijn X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - parketvloer X

 - plavuizen X

 - Vinyl begane grond/tuinkamer X

 

Overig, te weten

 - Garage kasten wanden en werkbank X

 

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - Bijkeuken begane grond (kastjes/werkblad/
(hang)kasten.

X

 - bijkeuken apparatuur (koel-vries/magnetron/
nespresso)

X

 

Keukenaccessoires

 - Houten trolley in keuken X

 - losstaande apparatuur (koffiemachine/broodrooster/
etc)

X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Schotel/antenne X

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Screens/rolluiken X

CV met toebehoren X

(Klok)thermostaat X

Mechanische ventilatie X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Waterslot wasautomaat X

Maatkasten kantoor/tuinkamer X

TV meubel kantoor/tuinkamer X

Warmwatervoorziening, te weten

 - via CV-installatie X

 - boiler X

 - close-in boiler X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

Tuin - Bebouwing

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

houten terras in tuin X

waterelement in tuin 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


