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#DREAMTEAM

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

Te moderniseren, gelijkvloers 3-

kamer (voorheen 4 kamer) 

appartement met zonnig terras en 

een prachtig vrij uitzicht op het 

groen en de daarachter gelegen 

rivier Het Wantij!

TYPE WONING


appartement



AANTAL KAMERS


3



WOONOPPERVLAKTE


104 m²



INHOUD


340 m³



BOUWJAAR


1975



BALKON


balkon aan de achterzijde



PARKEERPLAATS


openbaar parkeren



VERWARMING


blokverwarming



ISOLATIE


gedeeltelijk dubbel glas

VRAAGPRIJS € 245.000 K.K.



HARINGVLIETSTRAAT 49, DORDRECHT

TE RENOVEREN 3-KAMER-
APPARTEMENT MET VRIJ UITZICHT

- comfortabel en rustig wonen in een goed 


  onderhouden appartementencomplex;


- gesitueerd op de eerste verdieping en bereikbaar 


  per lift;


- koper dient rekening te houden met modernisering 


  van het appartement;


- woonkamer met zijkamer (voormalige slaapkamer) 


  en open keuken;


- eenvoudige badkamer en separaat toilet;


- heerlijk op het zuiden gelegen terras met prachtig, 


  vrij uitzicht;


- eigen berging in het complex;


- vrij parkeren op het voorgelegen parkeerterrein;


- wandelen langs de rivier, zó naar de nabij gelegen 


  supermarkt;


- prachtige en rustige ligging in de wijk 


  Merwedepolder nabij supermarkt, uitvalsweg N3 en 


  natuurgebied De Merwelanden;


- woonoppervlak 103,6 m². Bruto inhoud 340 m³;


- bouwjaar 1975. 





Indeling:





Begane grond:  


Centrale entree/hal met brievenbussen en toegang 

naar de binnenhal met lift, trapopgang en inpandige 

bergingen. 





Eerste verdieping:


Entree in hal met meterkast (3 groepen) en bergkast. 





Woonkamer met zijkamer welke gebruikt kan worden 

als eet-/werkkamer of op eenvoudige wijze ook weer 

kan worden teruggebracht tot slaapkamer. 





Eenvoudige, open keuken aan de galerijzijde 

voorzien van een eenvoudig kunststof keukenblok 

met rvs aanrecht en gasaansluiting.  


Binnenhal met videofoon, bergkast en eenvoudige 

toiletruimte. 





Slaapkamer 1, ruime slaapkamer gesitueerd aan de 

galerijzijde.





Slaapkamer 2, ruime slaapkamer gesitueerd aan de 

achterzijde.





Te moderniseren badkamer voorzien van bad douche 

combinatie, wastafel en wasmachine aansluiting. 





Balkon/berging:   


Heerlijk op het zuiden gelegen terras met een 

werkelijk fantastisch vrij uitzicht over groen en water 

(Het Wantij). 





Eigen berging voorzien van elektra in de onderbouw 

van het complex. 





Algemeen:


Wandafwerking: vrijwel volledig voorzien van behang 

wandafwerking.





Kozijnen/beglazing: houten kozijnen met 

gedeeltelijk dubbel glas.





Projectnotaris: Westport Notarissen Rotterdam.





Vereniging van Eigenaren: de maandelijkse bijdrage 

aan de VvE bedraagt thans € 187,33 exclusief € 101,50 

voorschot stookkosten.





Kadastrale gegevens: gemeente Dordrecht, sectie R, 

nummer 2256, A-19.





Oplevering: in overleg. 



KENMERKEN

Woonoppervlak: 104 m².


Bouwjaar: 1975.


Slaapkamers: 2 (3 mogelijk).


Energielabel: E.


Ligging: De Merwedepolder.

MELISSA LEGT UIT

Ik ben Melissa 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



WOONKAMER MET EETKAMER 
(VOORHEEN SLAAPKAMER)





OPEN KEUKEN





TWEE SLAAPKAMERS, 
BADKAMER EN SEPARAAT 
TOILET





GELEGEN AAN HET 

GROEN/WATER



APPARTEMENT 



BERGING



KADASTRALE KAART



SITUERING



MERWEDEPOLDER

VRIJ WONEN AAN DE RAND VAN DORDRECHT

De Merwedepolder is onderdeel


van de wijk De Staart. In deze wijk


zijn in de jaren zestig en zeventig


appartementengebouwen en


eengezinswoningen gebouwd.


Er is veel natuur in de vorm van 


water en groen te vinden.

GROEN


Zo vind je hier recreatiegebied De Merwelanden, 

het Biesboschcentrum en jachthaven Westergoot. 

Daarnaast is er in deze wijk ook bedrijvigheid/

industrie. Een goed bereikbare wijk, vanwaar je zo 

de randweg N3 opschiet.

VEEL WATER
EN GROEN 



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



EVEN 

CONTACTUH?
Leuk!

Vriesestraat 168


3311 NS, Dordrecht



T  078 6139600



E  info@vijfvinkel.nl

/VIJFVINKELTROSSELMAKELAARS

VIJFVINKEL.NL


