
DORDRECHT – LAND VAN VALK 
TWINTIGHOEVENWEG 47   

 
Vissersdijk Beneden 25 
T  078 635 17 53 
E  info@ozp-makelaars.nl 
I    www.ozp-makelaars.nl  

Vraagprijs € 589.500,- K.K. 
 
Type woning  2/1-kapwoning uit 1963 
Inhoud  ca. 356 m³ 
Woonoppervlakte  ca. 112 m² / eigen grond 485 m² 
Tuin  ca. 13 meter diep (N/W) 
Aantal kamers  4 
Oplevering  in overleg 

Wat een uniek aanbod!  
Deze supergave en mooi afgewerkte 2/1-kapwoning is gelegen aan een brede laan in een parkachtige 
woonomgeving. De in 1963 gebouwde woning is een aantal jaren geleden bijna volledig onder handen 
genomen en daarmee volledig aangepast aan de moderne eisen van deze tijd. Enkele kenmerken en 
wetenswaardigheden voor je op een rij: overal glad stucwerk op de wanden/plafonds. Een moderne en 
complete keukeninrichting met kookschiereiland, 2 moderne badkamers en een moderne toiletinrichting. 
Slaapkamer 1 heeft de beschikking over aangename airconditioning. Ook aan energiebesparing is gedacht, 
aangezien de woning is voorzien van een geïsoleerd dak, na-geïsoleerde spouwmuren, overal dubbele 
beglazing en 8 zonnepanelen op het dak van de garage. 
 

De woning is onder andere voorzien van een heerlijk ruime en tevens lichte woonkamer, een luxe keuken, 
bijkeuken en een badkamer op de begane grond. Op de verdieping bevinden zich 3 ruime slaapkamers en 
de 2e badkamer. Naast de ruimte binnenshuis zal de ruimte buitenshuis eveneens aanspreken. De 
achtertuin is hier, naast de omgeving, een belangrijk aspect qua woonbeleving. Zowel de voortuin, de oprit 
en de achtertuin (met vrijstaande gemetselde garage en lounge-overkapping) maken het geheel helemaal af.  
 

De Twintighoevenweg is een mooie en breed opgezette straat met een laankarakter. Dit deel van de straat 
ligt tussen de Krommedijk en de Weedeweg in een geliefd stukje Dordrecht met veel groen en openbare 
ruimte. De woning ligt zeer centraal ten opzichte van de binnenstad, het NS-station en de uitvalswegen naar 
randweg N3. Verder zijn alle wensbare buurtvoorzieningen, zoals een buurtsuper, speeltuin, scholen, 
sportvoorzieningen en een speeltuin op steenworp afstand gelegen. 
 

Kortom: een mooi aanbod wat we je graag laten zien! 
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Algemeen 

• Kadastrale aanduiding: gemeente Dordrecht, sectie N, nummer 2565, groot 485 m². 

• Woonoppervlak circa 112 m² (inhoud circa 356 m³). Externe bergruimte circa 29 m². 
Gebouw gebonden buitenruimte circa 26 m². 

• De woning is voorzien van het energielabel E, echter is er na het definitief maken van het 
label (in 2018) nog spouwmuurisolatie aangebracht en is de woning voorzien van 8 
zonnepanelen. 

• Voorzien van hardhouten kozijnen en dubbele beglazing. 

• De spouwmuur van de woning is recentelijk na-geïsoleerd. 

• Verwarming en warmwater middels een CV-combiketel (Remeha Avanta uit 2017) en 
vloerverwarming in de badkamer. 

• De kap van de woning is geheel geïsoleerd. 

• De woning is voorzien van parkeergelegenheid op eigen terrein en een stenen garage 
achterin de tuin. 

• De hemelwaterafvoeren zijn een paar jaar geleden vernieuwd en in zink uitgevoerd. 

• De woning is gefundeerd op houten palen. Er is een handhavingstermijn afgegeven van 
minimaal 25 jaar. Dit betekent dat er geen maatregelen ter verbetering van de fundering 
noodzakelijk zijn. De fundering is dan ook beoordeeld als “goed”. 

• Oplevering in overleg. 
 

Indeling begane grond 
Entree  
Entree in hoge en ruimtelijke hal met trapopgang naar de slaapverdieping en de meterkast (met 11 
groepen, 3 aardlekschakelaars en een glasvezelaansluiting). Via grote mat zwarte deuren met veel 
glas verkrijgt u toegang tot de woonkamer. 
 

Woonkamer (ca. 7,09 x 3,98 m.) 
Deze heerlijk lichte en tevens ruime woonkamer is afgewerkt met een pvc-vloer (visgraat 
gelegd) en glad stucwerk op de wanden. Naast heel veel binnenvallend daglicht door de 
ramen rondom heeft u verder de beschikking over een aangename houtkachel en 
openslaande deuren naar de veranda (oppervlakte circa 26 m²). 
 

Keuken (oppervlakte circa 12,5 m²) 
De open keuken is gesitueerd aan de achterzijde van de woning. De keukeninrichting is 
geplaatst in een recht deel met een kookschiereiland en heeft de beschikking over een 
inductiekookplaat, een in het plafond geïntegreerde afzuigkap, een spoelbak met Quooker, 
vaatwasser, combi-oven, geïntegreerd koffiezetapparaat en veel bergruimte in de kasten en 
pannenlades. Via een enkele deur kunt u vanuit de keuken de bijkeuken bereiken. 
 

Bijkeuken (ca. 2,06 x 2,45 m.) 
Deze handige bijkeuken is voorzien van een deur naar de tuin en een vaste kastenwand. 
Naast veel bergruimte bevinden zich hier tevens de ophangplaats van de CV-combiketel en 
een opstelplaats van de wasmachine. 
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Tussenhal 
Vanuit de entreehal is een tussenhal bereikbaar. Via deze tussenhal verkrijgt u toegang tot de 
2e badkamer van de woning, de grote bergkast en de toiletruimte. 
 

Badkamer (ca. 1,77 x 3,23 m.) 
De recentelijk geplaatste badkamer is fraai afgewerkt met matzwarte tinten en voorzien van 
een ligbad met regendouche (geïntegreerde kranen), een meubel voorzien van 2 waskommen, 
een designradiator en een verlaagd plafond met inbouwverlichting. De aangename 
vloerverwarming maakt het spreekwoordelijke plaatje compleet. 
 

Toilet 
De moderne en separate toiletruimte is voorzien van een zwevend closet, waskom en een 
verlaagd plafond met inbouwverlichting. 
 

Indeling 1e verdieping 
Overloop  
Heerlijk lichte overloop met toegang tot de badkamer, een tussenhal en slaapkamer 1. 
 

Slaapkamer 1 (ca. 3,93 x 3,46 m.) 
Gelegen aan de voorzijde van de woning. Deze slaapkamer is afgewerkt met een nette 
laminaatvloer en stucwerk op de wanden. Verder heeft deze slaapkamer de beschikking over 
een Velux-dakvenster, aangename airconditioning, bergruimte achter de knieschotten en een 
praktische walk-in-closet. 
 

Badkamer (ca. 2,18 x 3,06 m.) 
De deels betegelde badkamer is gelegen aan de achterzijde van de woning. Deze badkamer is 
voorzien van een zwevend closet, wastafelmeubel en een douchegelegenheid (met een 
thermostaatkraan en een regendouche). 
 

Tussenhal 
Via de tussenhal kunt u slaapkamer 2 en 3 bereiken. 
 

Slaapkamer 2 (ca.3,27 x 4,05 m.) 
Gelegen aan de voorzijde van de woning. Deze slaapkamer is afgewerkt met een 
laminaatvloer en stucwerk op de wanden. Verder heeft deze slaapkamer de beschikking over 
een Velux dakvenster en een zij-raam. 
 

Slaapkamer 3 (ca. 3,26 x 4,05 m.) 
Gelegen aan de achterzijde van de woning. Ook deze slaapkamer is afgewerkt met een 
laminaatvloer en stucwerk op de wanden. Verder heeft ook deze slaapkamer de beschikking over 
een Velux dakvenster en een zij-raam. 
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Voortuin 
De keurig aangelegde voortuin is voorzien van een parkeergelegenheid op eigen terrein, diverse 
aanplant en een looppad naar de voordeur van de woning. 
 
Achtertuin 
Via openslaande deuren kunt u vanuit de woonkamer de fijne veranda bereiken. Deze hardhouten 
veranda is voorzien van 2 lichtkoepels, elektra en verlichting. Op deze veranda is het dan ook op 
regenachtige dagen heerlijk vertoeven. Middels een hardhouten trap met 3 treden is via de 
veranda de royale achter- en voortuin te bereiken. De gehele tuin is omzoomd met hardhouten 
schuttingen en is afgewerkt met plantenborders, een zon- en schaduwterras, een houten 
fietsenberging, voor- en zij-om en een echte boomhut.  
 
Garage (ca. 3,17 x 7,19 m.) 
Achterin de tuin bevindt zich de stenen garage. In deze ruime garage kan natuurlijk heerlijk geklust 
worden. De garage is voorzien van een dubbele houten deur, elektra en verlichting. Op het dak 
van de garage liggen 8 zonnepanelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadrukkelijk vermelden wij dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze 
gegevens kunnen derhalve geen rechten worden ontleend en zijn wijzigingen voorbehouden. 
 
Alle genoemde afmetingen in deze informatie zijn indicatief 
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Foto’s begane grond: 
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Bouwtechnische keuring 
Koper wordt in de gelegenheid gesteld de 
woning voor het sluiten van de 
koopovereenkomst te laten keuren door een 
erkend bouwtechnisch bureau om eventuele 
bouwkundige gebreken vast te stellen, 
danwel de woning te laten controleren op de 
aanwezigheid van asbesthoudende 
materialen en/of grond op enige 
verontreiniging te laten onderzoeken. De 
kosten voor deze keuring komen voor 
rekening van de koper.  
 

Toelichtingsclausule NEN2580 
De Meetinstructie is gebaseerd op de 
NEN2580. 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. We accepteren derhalve 
nadrukkelijk geen aansprakelijkheid 
betreffende afwijkingen in de gemeten 
(woon)oppervlakte.  
 

Aansprakelijkheid 
Het bovenstaande behelst slechts een 
globale omschrijving van een object. De 
informatie berust deels op door derden aan 
ons kantoor verstrekte gegevens. Met de 
meeste zorg hebben wij deze informatie 
verwerkt doch kunnen ten aanzien van de 
juistheid van deze gegevens geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. Aan deze 
brochure kunnen geen rechten worden 
ontleend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onderhoud 
De staat van onderhoud en beoordeling van de 
bouwkundige staat geldt op basis van visuele 
waarnemingen, gerelateerd aan de ouderdom 
van het object. Een uitgebreide bouwkundige 
opname valt nadrukkelijk buiten het kader van 
deze brochure. Dit behoort eventueel tot de 
onderzoeksplicht van de kandidaat-koper(s). 
 
Overeenkomst 
De overeenkomst tussen koper en verkoper komt 
tot stand onder uitdrukkelijke voorwaarde dat 
beide partijen de akte ondertekenen. 
 
Ontbinding 
De termijn die wordt opgenomen voor eventuele 
(overeengekomen) ontbindende voorwaarden 
(bv. financiering) is uiterlijk 6 weken na 
ondertekening koopovereenkomst. 
 
Zekerheidsstelling 
De waarborgsom/bankgarantie is 10% van de 
koopsom. De koper dient deze uiterlijk binnen 8 
weken na de dag dat overeenstemming is bereikt 
over de koopsom en de overige voorwaarden bij 
de desbetreffende notaris te deponeren. 
 
Bedenktijd 
De koper die een natuurlijke persoon is en niet 
handelt in de uitoefening van een beroep of 
bedrijf heeft bedenktijd om de koopovereenkomst 
te ontbinden. De bedenktijd duurt drie dagen en 
begint om 00.00 uur op de dag die volgt op de 
dag dat de tussen partijen opgemaakte akte (in 
kopie) aan de koper ter hand wordt gesteld. 
 
Registratie koopovereenkomst 
Indien de koper of verkoper de overeenkomst wil 
laten registreren dient hij/zij dit aan te geven in 
de koopovereenkomst en tegen welke datum. De 
kosten die gemoeid zijn met deze registratie zijn 
voor rekening van de diegene die de registratie 
verlangt.  
 


