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Vraagprijs € 399.000,- K.K. 
 
Type woning  eengezins(hoek)woning uit 1981 
Inhoud  ca. 362 m³ 
Woonoppervlakte  ca. 117 m²/ eigen grond 142 m² 
Tuin  ca. 10 meter diep (Z/W) 
Aantal kamers  5 
Oplevering  juni 2023 

 
 
 
 

Wat een uniek aanbod!  
Deze super-de-luxe afgewerkte hoekwoning is gelegen op een zeer rustig en kindvriendelijk erf aan de rand 
van de gewilde woonwijk Sterrenburg. De in 1981 gebouwde woning is de afgelopen 4 jaar vrijwel volledig 
onder handen genomen en daarmee volledig aangepast aan de moderne eisen van deze tijd. 
 

Eigenlijk is de vraag waar we mee moeten beginnen bij deze presentatietekst. Het feit dat deze woning zeer 
recentelijk vrijwel geheel is gerenoveerd? De ruimte in en achter de woning? De recentelijk aangelegde 
achtertuin met serre? De ligging op een geliefde woonlocatie in Sterrenburg?  
 

Enkele kenmerken en wetenswaardigheden voor je op een rij: overal glad stucwerk op de wanden/plafonds 
op de begane grond. Fraaie stenen vloer met vloerverwarming op de begane grond. Een moderne en 
complete keuken-, badkamer- en toiletinrichting. Airconditioning (koelen en verwarmen) op de 1e en 2e 
verdieping. Nieuwe deurkozijnen en binnendeuren, krachtstroom ter plaatse van de achtertuin en een grote 
kunststof schuifpui naar de tuin.  
 

Ideaal is de centrale ligging in woonwijk Sterrenburg III met alle dagelijkse voorzieningen, sportpark 
‘Schenkeldijk’ en natuurgebied De Biesbosch binnen handbereik. Met diverse speelweides en meerdere 
basisscholen mag je deze locatie gerust zéér kindvriendelijk noemen. 
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Algemeen 

• Kadastrale aanduiding: gemeente Dordrecht, sectie Q, nummer 8941, groot 142 m². 

• Woonoppervlak circa 117 m² (inhoud circa 362 m³). Externe bergruimte circa 8 m². Gebouw 
gebonden buitenruimte circa 17 m². 

• Energielabel C. 

• Volledig voorzien van dubbele beglazing. 

• Tuinaanleg vernieuwd in 2021. 

• De woning is voorzien van een fraaie keuken-, badkamer- en toiletinrichting. 

• Verwarming via CV-combiketel, vloerverwarming (begane grond) en airconditioning. 

• Keuken vernieuwd in 2019. 

• Badkamer + volledig leidingwerk vervangen in 2019. 

• Parkeergelegenheid op eigen terrein voor de deur. 

• Indicatie oplevering juni 2023. 
 
Indeling begane grond 
Entree  
Via de hal met vernieuwde meterkast. 
 
Woonkamer (ca. 3,27 x 5,80 m.) 
De fijne en lichte woonkamer is fraai afgewerkt met een stenen vloer (met vloerverwarming) en 
glad stucwerk op de wanden en plafonds. Mooi detail is de koof met inbouwverlichting. Verder 
heb je de beschikking over een trapkast, toegang tot het tussenportaal en een fijn contact met 
de achtertuin door middel van een grote schuifpui. Door de grote raampartijen treedt veel 
lichtinval deze ruimte binnen. 
 
Keuken (ca. 3,68 x 4,80 m.) 
De ruime open keuken is gelegen aan de voorzijde van de woning. De inrichting, bestaande uit 
een ruime L-opstelling met witte hoogglans kastfronten, is naast veel bergruimte in de 
bergkasten en lades tevens voorzien van inductiekookplaat, oven, afzuigscherm, vaatwasser, 
spoelbak met mengkraan en een losstaande koel-/vriescombinatie (ter overname). 
 
Tussenportaal 
Via een tussenportaal heb je toegang tot het toilet en de trapopgang naar de 1e  verdieping. 
 
Toilet 
De in 2021 vernieuwde toiletruimte is volledig betegeld en voorzien van een zwevend closet en 
een fonteintje. 
 

Indeling 1e verdieping 
Overloop  
Ruime overloop met trapopgang naar de 2e verdieping, vaste bergkast en ophangplaats van de 
airconditioning. 
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Slaapkamer 1 (ca. 4,48 x 3,54 m.) 
Gelegen aan de achterzijde van de woning. Deze ruime slaapkamer is afgewerkt met een 
laminaatvloer en behang op de wanden. Verder heeft deze slaapkamer de beschikking over 
een vaste kast en een verlaagd plafond met inbouwspots. 
 

Badkamer (ca. 2,28 x 2,19 m.) 
De zeer fraaie badkamer is geheel betegeld en voorzien van een luxe inloopdouche (voorzien 
van geïntegreerde kranen en regendouche), meubel met dubbele wastafel, zwevend toilet, 
designradiator en een verlaagd plafond met spots en een radio. 
 
Slaapkamer 2 (ca. 2,43 x 3,54 m.) 
Gelegen aan de voorzijde van de woning. Deze slaapkamer is afgewerkt met stucwerk op de 
wanden en een laminaatvloer. 
 

Slaapkamer 3 (ca. 3,29 x 2,19 m.) 
Gelegen aan de achterzijde van de woning. Deze slaapkamer is afgewerkt met behang op de 
wanden en een laminaatvloer. 
 

Indeling 2e verdieping 
Overloop 
Met opstelplaats van de was-apparatuur, hangplaats van de CV-combiketel, airconditioning, 
mechanische ventilatiebox en veel bergruimte achter de knieschotten. 
 

Slaapkamer 4 (ca. 4,56 x 3,54 m.) 
De royale 4e slaapkamer is voorzien van een groot model dakvenster aan de achterzijde en heeft 
lichtinval via de raampartij aan de voorzijde. Verder is deze slaapkamer afgewerkt met een 
laminaatvloer en stucwerk op de wanden. Ook deze slaapkamer beschikt over veel bergruimte 
achter de knieschotten. 
 

Voortuin 
Aan de voorzijde van de woning bevindt zich de parkeerplaats op eigen terrein. Er bestaat zelfs de 
mogelijkheid om een kleinere 2e auto ervoor te parkeren. 
 

Achtertuin 
De heerlijk zonnige achtertuin is gelegen op het zuidwesten en is circa 10 meter diep.  
De achtertuin biedt veel privacy en is voorzien van een zon- en schaduwterras (onder de serre-
overkapping), overal natuurstenen tegels, tuinelektra (met krachtstroom), een waterornament, 
berging (met elektra) en een zij-uitgang. 
 
 
 
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 



DORDRECHT – STERRENBURG 
CANNENBURG 34   

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

Vraagprijs € 399.000,- K.K. 
 
Type woning  eengezins(hoek)woning uit 1981 
Inhoud  ca. 362 m³ 
Woonoppervlakte  ca. 117 m²/ eigen grond 142 m² 
Tuin  ca. 10 meter diep (Z/W) 
Aantal kamers  5 
Oplevering  juni 2023 

Foto’s begane grond: 
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Kadastrale kaart: 
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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.  
 


