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VIJFVINKEL TROSSÈL MAKELAARS WAAROM DEZE BROCHURE?

Gefeliciteerd. Je hebt er één in handen. Een 

echte Vijfvinkel Trossèl woning-brochure. 

Daarmee is de eerste stap naar je nieuwe 

woning gezet. So far so good. Kende je ons 

al? Niet?! Aangenaam, Vijfvinkel Trossèl 

Makelaars, een modern makelaarskantoor 

uit Dordrecht. Met enthousiaste mensen en 

een prachtig kantoor aan de Vriesestraat 

168 in Dordrecht. Maar genoeg over ons, 

laten we het over de woning hebben!

Over een paar jaar zie je deze brochure 

misschien op je eettafel liggen. Denk dan nog 

maar eens aan ons terug. In deze brochure 

lees je meer over (misschien wel) de woning 

van je dromen! Dat kan toch ook op internet? 

Dat klopt, maar hier kunnen we net wat meer 

info kwijt over de woning om je zo het 

complete plaatje te geven. Mocht je aan de 

hand van de informatie nog vragen hebben 

horen we het graag. Veel leesplezier!



DE WONING KENMERKEN WONING

Jaren ’30 tussen-/poortwoning in 

de wijk Reeland (Land van Valk), 

dichtbij het centrum en NS-station 

van Dordrecht.

TYPE WONING


tussenwoning



AANTAL KAMERS


4



WOONOPPERVLAKTE


76 m²



PERCEELOPPERVLAKTE


103 m²



INHOUD


265 m³



BOUWJAAR


1931



TUIN


achtertuin, voortuin



VERWARMING


c.v.-ketel



ISOLATIE


dubbel glas

VRAAGPRIJS € 225.000 K.K.



HERRADESSTRAAT 17, DORDRECHT

GEZELLIGE JAREN '30 WONING MET

VEEL EXTRA LEEFRUIMTE

- ruimer type woning in de straat met 3 goede


  slaapkamers, aan- en opbouw en tuin (noordwest);


- extra woonoppervlak op de verdieping door de


  ruimte/kamer boven de poort;


- heerlijke woonkamer met uitbouw en de open


  keuken op de begane grond;


- 3 slaapkamers, een badkamer en een balkon op de


  verdieping;


- bergvliering onder de nok (bereikbaar middels luik);


- achtertuin op het noordwesten, met stenen berging


  en achterom;


- de koper dient rekening te houden met


  renovatiewerkzaamheden;


- gelegen in een rustige wijk nabij winkels, scholen,


  sportvoorzieningen, openbaar vervoer (NS-station


  en bushalte) en goede aansluiting op uitvalswegen


  (N3 naar A15 en A16);


- woonoppervlak 76 m². Bruto inhoud 265 m³;


- bouwjaar 1931. Eigen grond 103 m².








Indeling:





Begane grond:  


Entree/hal met meterkast (4 groepen, 

aardlekschakelaar en glasvezelaansluiting) en toilet.





Ruime woonkamer met open keuken, vergroot 

middels een aanbouw aan de achterzijde met 

openslaande deuren naar de tuin. De woonkamer 

beschikt over een (kelder)kast en afgesloten 

trapopgang naar de verdieping.


De keuken is voorzien van een eenvoudige 

hoekopstelling uitgevoerd met vaatwasser, 

combimagnetron, gaskookplaat met vlakscherm 

afzuiginstallatie en koelkast met vriesvak.








Eerste verdieping:


Overloop met toegang tot de 3 slaapkamers, de 

badkamer, kast met aansluitpunt voor de 

wasmachine, luik naar de bergzolder en opstelling 

van de cv-combiketel (Remeha HR uit 2013).





Slaapkamer 1, gesitueerd aan de achterzijde van de 

woning en voorzien van een kleine inbouwkast.


Slaapkamer 2, gesitueerd aan de voorzijde van de 

woning en eveneens voorzien van een inbouwkast.


Slaapkamer 3, eveneens gesitueerd aan de voorzijde 

van de woning (deels boven de poort en derhalve 

extra breed).





Nette badkamer in de dakuitbouw aan de achterzijde 

van de woning. De badkamer is voorzien van een 

ligbad, wastafelmeubel en deur naar het balkon.





Tuin/berging:   


Achtertuin, gesitueerd op het noordwesten en 

voorzien van een achterom (middels zijpoort) en een 

gemetselde berging met pannendak. De tuin heeft 

een niveauverschil met vlonderterras.





Algemeen:


Renovatiewerkzaamheden: de koper dient rekening 

te houden met een aantal renovatie-/

moderniseringswerkzaamheden. Met name het 

houtwerk/rabatdelen en de keuken zijn in een 

matige staat.





Vloerafwerking: houten vloerplanken op de begane 

grond en laminaat op de verdieping.


Wandafwerking: voornamelijk (divers) stucwerk.





Kozijnen/beglazing: deels houten en deels kunststof 

(slaapkamers) kozijnen, voorzien van dubbele 

beglazing.



RUIME 
WOONKAMER 
MET OPEN 
KEUKEN



KENMERKEN

Woonoppervlak: 76 m²


Energielabel: F


Bouwjaar: 1931


Grondoppervlak: 103 m²


Aantal slaapkamers: 3


Wijk: Reeland / Land van Valk

JEROEN LEGT UIT

Ik ben Jeroen en ik mag deze woning namens Vijfvinkel Trossèl 

Makelaars aanbieden. Bekijk de foto’s, lees de teksten en verdiep 

je in alle eigenschappen van het object. En wie weet, misschien 

wordt dit wel jouw nieuwe (t)huis! We proberen je een zo 

compleet mogelijk beeld te geven van de buurt en de woning. 

Wil je toch wat meer info? Bel ons! 078 6139600



HAL, TOILET

& OVERLOOP





3 RUIME

SLAAPKAMERS





TUIN, GUNSTIG GELEGEN 
OP HET NOORDWESTEN 
EN VOORZIEN VAN EEN 
BERGING EN ACHTEROM





BEGANE GROND



EERSTE VERDIEPING



KELDER



SITUATIE

ROERENDE ZAKEN

Roerende zaken is een beetje een vakterm.


Met roerende zaken bedoelen we zaken die


niet ‘nagelvast’ aan het huis bevestigd zijn.


Om die zaken te verplaatsen hoef je niet


te slopen. Je moet denken aan meubilair,


maar bijvoorbeeld ook aan een vloer.

De verkoper geeft door middel van


deze lijst aan welke zaken achterblijven


of bijvoorbeeld overgenomen kunnen


worden. In het geval van overname komt


de verkoper samen met de koper een


acceptabele prijs overeen!

Sla de pagina om voor de lijst met roerende zaken >



ROERENDE ZAKEN


BESCHRIJVING BLIJFT 

ACHTER

GAAT MEE OVERNAME 

(MOGELIJK)

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Slaapkamer boven poort X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - parketvloer X

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X



ROERENDE ZAKEN


BESCHRIJVING BLIJFT 

ACHTER

GAAT MEE OVERNAME 

(MOGELIJK)

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafelmeubel X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/

energiebesparing

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Zonwering buiten X

wasmachine/droger X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 



ROERENDE ZAKEN


BESCHRIJVING BLIJFT 

ACHTER

GAAT MEE OVERNAME 

(MOGELIJK)

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) X

 



KADASTRALE KAART



SITUERING



LAND VAN VALK

VAN KNUSSE TUSSENWONINGEN TOT MOOIE TWEE ONDER ÉÉN KAPPERS ÉN NIEUWBOUW

Het Land van Valk maakt deel uit van


de wijk Het Reeland en is centraal


gelegen in Dordrecht, ten zuiden van de


spoorlijn en direct nabij de randweg N3.


De eerste bouw dateert van omstreeks


1910. Een gewilde woonwijk met een


mix van woningen. Zo tref je hier naast

eenvoudige rijwoningen ook mooie twee


onder één kappers aan brede straten.


Voetballiefhebbers opgelet, aan de rand


van deze wijk ligt het voetbalstadion van


F.C. Dordrecht. Onderdeel van het Land van


Valk is het Leerpark, een nieuwe buurt waar


je kunt wonen, werken, leren en sporten.

ONDERDEEL VAN
HET REELAND



VOORWAARDEN

In onze koopovereenkomsten dient koper


een bankgarantie/waarborgsom te


stellen van 10% van de koopsom.





De informatie in deze brochure is met


de nodige zorg vastgesteld. Aan deze


gegevens kunnen echter geen rechten


worden ontleend, alle aansprakelijkheid


van Vijfvinkel Trossèl is derhalve


uitgesloten. Voorts zijn wijzigingen


voorbehouden.

De vermelde oppervlakte (m2) en inhoud (m3)


zijn vastgesteld conform de branchebrede


NVM cs meetconstructies op basis van de


NEN2580:2007 NL. De Meetinstructie is bedoeld


om een meer eenduidige manier van meten toe


te passen voor het geven van een indicatie van


de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit


verschillen in meetuitkomsten niet volledig


uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen,


afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren


van de meting.



Het resultaat!
HET RESULTAAT

9,2Meer dan 300 verkopers 
gaven ons samen een 9,2 
op Funda.

9,8
“ Vijfvinkel Trossèl is een fijn makelaarskantoor met zeer goede 

lokale marktkennis. Alle contacten verliepen zeer goed en de 

bereikbaarheid van het kantoor is uitstekend! Wij bevelen deze 

makelaar en dit kantoor zeker aan. ”






Verkoper van Komatistraat 24

10.0
“ Super contact, duidelijk en persoonlijk! Vijfvinkel Trossèl neemt 

echt de tijd voor een goede begeleiding met een mooi resultaat! ”






Verkoper van Burgemeester de Raadtsingel 205

10.0
“ Wat een top makelaar! Persoonlijk en zeer deskundig. We 


zijn volledig ontzorgd binnen het verkoopproces, wat heeft 

geresulteerd in een uitstekende verkoop van mijn woning, zonder 

enige stress. Ik raad Vijfvinkel Trossèl dan ook iedereen aan!! ”






Verkoper van Slangenburg

9,0
“Niets anders dan een top ervaring bij Vijfvinkel Trossèl” 






Koper van Noordendijk

8.0
“ Vriendelijk personeel en alles tot in de puntjes verzorgd. Een 

moderne makelaar met service van deze tijd. Staan altijd voor je 

klaar echt een aanrader. Dik tevreden! ”






Verkoper van Schipbeekstraat 142

Bekijk alle recensies op Funda:


funda.nl/makelaars/dordrecht/15207
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Adresgegevens


Vriesestraat 168


3311 NS Dordrecht

Contactgegevens


info@vijfvinkel.nl


T: 078-6139600

Bezoek ook onze website



www.vijfvinkel.nl


