
DORDRECHT – DUBBELDAM 
DUBBELDREEF 34  

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

Vraagprijs € 334.500,- K.K. 
 
Type woning  2/1-kapwoning uit 1930 
Inhoud  ca. 320 m³ 
Woonoppervlakte  ca. 80 m² / eigen grond 173 m² 
Tuin  totale oppervlakte ca. 120 m² (N/O) 
Aantal kamers  3 
Oplevering  in overleg 

Wonen op een rustige locatie midden in het centrum van Dubbeldam met alle voorzieningen 
dichtbij. En dat in een karakteristieke jaren ’30 twee-onder-één kap woning die volledig is 
aangepast aan de eisen van nu.  
Dat klinkt geweldig en dat is het ook. Ben je op zoek naar een half vrijstaande, complete, 
instapklare en op hoog niveau afgewerkte woning met een fantastische tuinkamer?  
Die vind je hier! 
Deze twee-onder-kap woning is met behoud van sfeer helemaal 2.0. Natuurlijk zijn er de mooie 
entree met hal en zitkamer aan de voorzijde, maar de royale lichte leef-/woonkeuken is de echte 
eyecatcher op de begane grond. En wat dacht je van de eerste verdieping, hier vind je de twee 
lichte slaapkamers en de lichte moderne en luxe badkamer en ook het dakterras. Op de tweede 
verdieping (via losse trap te bereiken) kom je bij een royale bergzolder.  
Maar dat is nog niet alles! Naast de zonnige zijtuin is er de verzorgde achtertuin. Die is lekker 
beschut en gezellig. Hier bevinden zich een royale vrijstaande schuur met bergzolder én een zeer 
ruime en unieke overkapping/tuinkamer, die nu is ingericht met een gashaard, hoekbank, TV. 
Kortom alles wat je nodig hebt voor een heerlijke dag en avond buiten. 
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Algemeen 

• Kadastrale aanduiding: gemeente Dubbeldam, sectie A, nummer 3472, groot 173 m²; 

• Woonoppervlak: circa 80 m² (inhoud: circa 320 m³). Externe bergruimte: circa 12 m². 

• Energielabel F. Er is veel ruimte voor zonnepanelen op het platte dak. 
 
Indeling begane grond 
Entree  
Entree via hal aan de voorzijde met de meterkast (8 groepen en 2 aardlekschakelaars). 
 
Woonkamer (ca. 6,89 x 3,35 m.) 
Woonkamer aan de voorzijde met een trapkast en een afgesloten trapopgang naar de 
verdieping. 
 
Keuken (ca. 3,56 x 4,46 m.) 
Royale leef-/woonkeuken in de aanbouw aan de achterzijde (circa 2001)  met een keukenblok 
in ruime hoekopstelling, voorzien van een granieten werkblad, kastruimte en 
inbouwapparatuur: een 5-pits gaskookplaat, grill/oven, afzuigkap en een vaatwasser. 
 
Bijkeuken 
Vanuit de keuken is er toegang tot de bijkeuken aan de achterzijde met een deur naar de tuin 
en de toiletruimte. 
 
Toilet 
Royale toiletruimte waar ook de wasmachine en droger zijn opgesteld. 
 

Indeling 1e verdieping 
Overloop  
Met toegang tot de slaapkamers en de badkamer. 
 
Slaapkamer 1 (ca. 3,40/2,89 x 4,46 m., inclusief badkamer) 
Slaapkamer aan de voorzijde met geïntegreerde badkamer. In deze kamer bevindt zich een 
luik met een losse trap naar de royale bergzolder. 
 
Slaapkamer 2 (ca. 3,33 x 4,46 m.) 
Slaapkamer aan de achterzijde met een deur naar het dakterras (ca. 6,09/3,87 x 4,46 m.). 
 
Badkamer  
De ruime lichte, sfeervolle en moderne badkamer bevat een douchecabine en een dubbel 
wastafelmeubel. 
 
Indeling 2e verdieping 
De 2e verdieping betreft een bergzolder, welke middels een losse trap te bereiken is. 
 



DORDRECHT – DUBBELDAM 
DUBBELDREEF 34  

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

Vraagprijs € 334.500,- K.K. 
 
Type woning  2/1-kapwoning uit 1930 
Inhoud  ca. 320 m³ 
Woonoppervlakte  ca. 80 m² / eigen grond 173 m² 
Tuin  totale oppervlakte ca. 120 m² (N/O) 
Aantal kamers  3 
Oplevering  in overleg 

Tuin (totale oppervlakte ca. 120 m²)  
Zijtuin 
Zijtuin met afsluitbare poort. 
 
Achtertuin 
De verzorgd aangelegde en beschutte achtertuin is gericht op het noordoosten. Achterin de tuin 
bevindt zich een volledige tuinkamer, compleet ingericht met een hoekbank, gashaard, elektra en 
alles wat je nodig hebt om een heerlijke avond of middag buiten in de tuin te kunnen doorbrengen.  
 
Berging (ca. 5,03 x 2,42 m.) 
Aangrenzend aan de tuinkamer staat de flinke houten berging, die voorzien is van elektra en 
tevens de beschikking heeft over een bergzolder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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Foto’s 1e verdieping: 
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Foto’s 2e verdieping (bergzolder): 
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Foto’s exterieur: 
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Plattegrond begane grond: 
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Plattegrond 1e verdieping: 
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Plattegrond 2e verdieping: 
 
 



DORDRECHT – DUBBELDAM 
DUBBELDREEF 34  

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

Vraagprijs € 334.500,- K.K. 
 
Type woning  2/1-kapwoning uit 1930 
Inhoud  ca. 320 m³ 
Woonoppervlakte  ca. 80 m² / eigen grond 173 m² 
Tuin  totale oppervlakte ca. 120 m² (N/O) 
Aantal kamers  3 
Oplevering  in overleg 

Plattegrond perceel + vliering garage: 
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Omgevingskaart: 
 
 
 
 
 



 

 

 
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.  
 


