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WONEN

Ruim en verzorgd
 appartement in Hendrik-
Ido-Ambacht met berging

 en balkon.

Maar liefst 4 slaapkamers 
en een praktische 

voorzolder.

Moderne badkamer-, 
keuken- en toiletinrichting!
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Bekijk de woning

omschrijving op

pagina 4

BINNENKIJKEN
Kijk snel verder voor een 

volledige impressie van 


de woning

Welkom bij 


ZOOMER MAKELAARDIJ

UW SPORTIEVE NVM MAKELAAR IN DORDRECHT!

U bent op zoek naar een nieuwe woning binnen de 

Drechtsteden en met deze woningpresentatie is de 

eerste stap gezet. U leest hierin alles over de woning. 

Een compleet plaatje met foto’s en plattegronden, en 

natuurlijk een korte kennismaking met ons team.

Bent u er klaar voor om op zoek te gaan naar uw nieuwe 

thuis? Lees dan snel verder en plan een bezichtiging in!

UW MAKELAAR VOOR DEZE WONING

Tim Huibrechtse
Assistent Makelaar

06 83 98 73 21
tim@zoomermakelaardij.nl

#Dordtsebinnenstad #hart-

voormakelaardij #sociaal

Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden.
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Het team van
in de wijk

Ontdek wat er

te doen is!

Bouwjaar

Woonoppervlakte

Soort appartement

Aantal slaapkamers

Buiten

Energielabel

Vraagprijs

ca. 1963

ca. 109 m²

maisonnette

4

balkon (z/w)

C

€ 290.000 k.k.
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HIER BEGINT HEERLIJK WONEN!

Niet klussen, maar 'direct' verhuizen!
Ben je op zoek naar een ruime gezinswoning in het hart van Hendrik-Ido-Ambacht, met 

alle denkbare voorzieningen letterlijk om de hoek gelegen? En wil je niet klussen of 

verbouwen, maar ‘direct’ verhuizen en genieten van je nieuwe woning? Dan is dit wellicht 

precies de woning die je zoekt!


Deze moderne 3-laags maisonnette woning met zonnig balkon (Z/W) en een berging in 

de onderbouw biedt verrassend veel ruimte! Met een royale woonkamer, maar liefst 4 

slaapkamers én een moderne keuken-, badkamer- en toiletinrichting (allen in 2018 

vernieuwd) is dit een woning met een bijzonder goede prijs-kwaliteitverhouding!
Noemenswaardig is verder absoluut het vrije 

uitzicht aan zowel de voor- als achterkant en de 

gunstige lichtinval.





Het appartementencomplex waar de woning deel 

van uitmaakt, is in ca. 2000 gerenoveerd. De 

Vereniging van Eigenaars is actief. Zo staan 

bijvoorbeeld de kozijnen strak in de lak. Verder is 

er een liftinstallatie aanwezig, dus hoeft men niet 

te sjouwen met boodschappen.





De ligging boven het bruisende winkelcentrum De 

Schoof is ideaal te noemen! Alle denkbare 

voorzieningen heb je hier binnen handbereik. De 

omgeving is levendig en het woonklimaat binnenin 

de woning wordt juist als rustig ervaren.





ALGEMEEN


-	Energielabel  C. Dakisolatie, gevelisolatie en 

geheel v.v. isolerende beglazing;


-	Actieve  Vereniging van Eigenaars (VvE) met een 

professionele beheerder;


-	Servicekosten  VvE € 163,97 per maand;


-	Keramische  dakpannen;


-	Houten  kozijnen. Buitenschilderwerk uitgevoerd 

in 2020 (voorzijde) en 2022 (achterzijde);


-	Moderne  keuken, badkamer en toilet (2018);


-	Asbesthoudende  standleidingen aanwezig;


-	Gratis  parkeren in de directe omgeving.





BUITENSHUIS


-	Balkon: ca. 3 m², gesitueerd op het zuidwesten;


-	 Eigen berging  in de onderbouw: ca. 8 m², 

voorzien van verlichting





Kortom, een verrassend ruime woning op super 

centrale locatie, die ook nog eens zo te betrekken 

is! 





Maak nu snel een bezichtigingsafspraak met ons 

kantoor! 

WILLEM DE ZWIJGERSTRAAT 62

op de kaart

Meer weten? Bekijk de woning op onze site!
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Wat leuk dat u deze woning bekijkt! 
Deze aandacht vinden wij natuurlijk hartstikke leuk en maken daarom 

graag van de gelegenheid gebruik om u nader kennis te laten maken 

met ons kantoor, onze filosofie en aanpak. Heeft u na het lezen nog 

vragen over de woning of onze aanpak? Of wilt u een gratis verkoop-

advies van uw huidige woning? Wij staan voor u klaar! 078 303 6666
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1e woonlaag (derde verdieping gebouw)

Heerlijk plekje om 
even van de zon 

te genieten.

7

Wat heerlijk zo'n open moderne keuken en 

ruime woonkamer!
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2e woonlaag (vierde verdieping gebouw)

Op de 2e woonlaag 3 nette slaapkamers en een 

moderne badkamer incl. fraai tegelwerk.

9

De badkamer is 
uitgevoerd met 

inloopdouche en 
wastafelmeubel.
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3e woonlaag (vijfde verdieping gebouw)

Ruime 4e  
slaapkamer op 

bovenste  
verdieping. 
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De praktische voorzolder kan gebruikt worden 

voor opslag (boven). De ligging is ideaal nabij 

winkelcentrum De Schoof (onder)!
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Plattegrond EERSTE WOONLAAG

13

Plattegrond TWEEDE WOONLAAG
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Plattegrond DERDE WOONLAAG

15

Plattegrond BERGING
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Kadastrale kaart
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Interesse?
Noteer hier uw vragen en/of opmerkingen over de 

woning en plan een bezichtiging in (078 303 6666)!

Aantekeningen
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Uniek sportevenement!
Welke makelaar kan nou zeggen dat ze elk jaar het 

leukste sportevenement van de stad organiseren? 


Wij wel! De Zoomer Wantijrun! Een gezellige zomer-

avondrun langs het Wantij waarvan de opbrengst naar 

een lokaal goed doel gaat. 


Dit doen wij met veel plezier vanuit een passie voor het 

hardlopen en als woonambassadeur van Dordrecht.

 Deskundige NVM makelaar

 Dynamisch en energiek team

 Persoonlijk en betrokken

 Ruime ervaring en expertise

 Breed netwerk in Dordrecht

 Enthousiast en creatief

 Geen 9 tot 5 mentaliteit

 Hoge klanttevredenheid

Onze liefde voor sport en de stad Dordrecht
Wij associëren ons graag met sport, dit vindt u terug in onze bedrijfsfilosofie. Sport verbindt mensen en het 

speelveld van de makelaardij heeft veel raakvlakken met sport. Dordrecht is één van de fijnste steden om te 

wonen. Sport draagt hieraan bij. Zoomer Makelaardij sponsort diverse sportieve initiatieven in Dordrecht en 

organiseert jaarlijks een eigen hardloopevenement, de Zoomer Wantijrun.

Uw woning voor een goede prijs en zonder zorgen verkopen, 

kopen of laten taxeren? U bent bij ons aan het juiste adres. 


Als ervaren NVM makelaar onderscheiden we ons door visie, 

passie, doorzettingsvermogen en durf. Samen bepalen we de 

beste strategie naar een succesvolle (ver)koop. Ons motto is 

niet voor niets: ‘De beste start èn finish in mooi wonen’.

Wij zijn
ZOOMER MAKELAARDIJ

30 9,0jaar ervaring

>3000
woningen

verkocht

Team met 


>20 sporturen

 per week

Gemiddelde cijfer van 
onze klanten
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Maak kennis met ons team
Edwin Zoomer is de bevlogen aanvoerder van het enthousiaste team dat 24/7 voor u klaar staat. Het is


een aanvallend ingesteld team met een hoog scorend vermogen, waarbij u als opdrachtgever in een ideale 

scoringspositie wordt gebracht om uw woonwens te realiseren.

Edwin Zoomer
RMT | RT | NVM Makelaar | Taxateur 

#mensenmens #creatief 
#linksomofrechtsom

Arco de Jong
RMT | RT | NVM Makelaar | Taxateur 

#gepassioneerdemakelaar 
#sporter #denktinkansen

Tim Huibrechtse
Assistent Makelaar

#Dordtsebinnenstad #hart-
voormakelaardij #sociaal

Irene Tazelaar
ARMT | Assistent Makelaar

#mooiDordrecht #Zeeland 
#stressbestendig

Kim Hoogmoed
Secretaresse

#huizengek #sociaal 

#crossfit

Willy Ufkes
Secretaresse

#stedentrips #positivo 
#blijindemakelaardij

Persoonlijk contact
Ons team hecht veel waarde aan een heldere communicatie met korte lijnen en persoonlijk contact. 


Loopt u gerust eens binnen bij ons kantoor, de koffie staat klaar! U vindt ons kantoor op de tweede 


verdieping van Het Palet aan het Dudokplein 219B (boven Grand Café Boekmans) in Dordrecht.

voor het laatste nieuws, 
leuke weetjes en 


de mooiste huizen!

Volg ons op Facebook 

en Instagram 




