
DORDRECHT – STERRENBURG 
GOUDESTEIN 39   

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

Vraagprijs € 199.999,- kk 
 
Type woning  3-kamerappartement uit 1978 
Inhoud  ca. 271 m³ 
Woonoppervlakte  ca. 87 m² 
Terras  ca. 12 m² (O) 
Aantal kamers  3 
Oplevering  in overleg, kan spoedig 

Startende kopers opgelet! 
Ruim opgezet appartement met 2 slaapkamers op de 1e woonlaag van een gewild complex aan de 
rand van de gewilde woonwijk Sterrenburg 3. Dit mooi gelegen 3-kamerappartement is keurig netjes 
afgewerkt en is onder andere voorzien van een ruime woonkamer, groot terras, 2 slaapkamers, modern 
toilet en een nette doch eenvoudige keuken- en badkamerinrichting. De vloeren in de gehele woning 
zijn keurig voorzien van modern laminaat. Kenmerkend zijn verder de goede afmetingen van de 
woonkamer, de beide slaapkamers en het terras. 
 

Het appartementencomplex beschikt over een ruime berging in de onderbouw van het complex en er is 
meer dan voldoende openbare parkeergelegenheid aanwezig in de nabije omgeving. De buitenkozijnen 
zijn in hardhout uitgevoerd en voorzien van enkele beglazing.  
 

De wijk Sterrenburg staat bekend om haar vele groen, veel jonge gezinnen en de uitstekende 
aansluiting op alle wensbare voorzieningen. Op loopafstand van het complex vindt u een kleinschalig 
winkelplein, diverse sport- en recreatievoorzieningen, de Biesbosch en openbaar vervoer 
voorzieningen. Maar ook winkelcentrum Sterrenburg en de uitvalswegen richting Rotterdam, Breda en 
Gorinchem bereikt u binnen enkele minuten.  
 

Kortom: de ideale woning voor de startende koper! Neem dan ook maar snel contact met ons op om 
een bezichtigingsafspraak te plannen. 
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Algemeen 

• Kadastrale aanduiding: gemeente Dordrecht, sectie Q, nummer 9749 A39; 

• Woonoppervlak: circa 87 m² (inhoud: circa 271 m³). Externe bergruimte: circa 5 m². Gebouw 
gebonden buitenruimte: circa 12 m²; 

• 2 slaapkamers, waarvan 1 de beschikking heeft over aangename airconditioning; 

• Eigen berging in de onderbouw van het complex; 

• Het appartement is voorzien van hardhouten kozijnen met enkele beglazing; 

• VvE: de maandelijkse bijdrage bedraagt thans € 160,- (inclusief een voorschot op de 
stookkosten); 

• Verwarming via blokverwarming en warmwater via een 80 liter boiler (eigendom); 

• Oplevering: Het appartement kan op korte termijn worden opgeleverd. 
 

Indeling begane grond 
Berging (ca. 2,00 x 2,53 m.) 
In de onderbouw van het complex heeft men de beschikking over een eigen fietsenberging. 
Deze berging is voorzien van elektra en verlichting. 
 

Indeling 1e verdieping 
Via een open trap is de galerij op de 1e verdieping bereikbaar. 
 

Entree 
Entree vanaf de galerij in de hal met een laminaat vloerafwerking en meterkast (4 groepen en 
aardlekschakelaar). 
 

Woonkamer (ca. 7,20/4,87 x 5,22 m.) 
De ruime en opvallend lichte woonkamer is gelegen aan de achterzijde van het appartement. 
De woonkamer is afgewerkt met een laminaat vloerafwerking en structuur op de wanden. 
Vanuit de woonkamer verkrijgt men via een enkele deur toegang tot het terras. 
 

Keuken (ca. 3,48 x 2,48 m.) 
De half open keuken is gesitueerd aan de galerijzijde van het appartement. De eenvoudige 
keuken is uitgevoerd in een rechte opstelling en is voorzien van een spoelbak en diverse 
boven en onderkasten. Verder bevindt zich hier de aansluiting ten behoeve van een 
vaatwasser (of wasmachine) en de ophangplaats van de warmwater-boiler (80 liter). 
 

Hal  
Vanuit de woonkamer heeft men toegang tot een ruime tussenhal. Deze tussenhal is voorzien 
van een ruime, vaste bergkast (ca. 1,20 x 1,83 m.) en geeft verder toegang tot de overige 
vertrekken. 
 

Slaapkamer 1 (ca. 4,93 x 2,73 m.) 
Deze ruime slaapkamer is gelegen aan de achterzijde van het appartement en is afgewerkt 
met een laminaatvloer en behang op de wanden. 
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Toilet 
De gemoderniseerde toiletruimte is deels betegeld en voorzien van een zwevend closet en een 
fonteintje.  
 
Badkamer (ca. 2,63 x 1,77 m.) 
De nette doch eenvoudige badkamer is voor de helft betegeld en voorzien van een wastafel, 
douchehoek (met mengkraan) en een aansluiting ten behoeve van een wasmachine. 
 
Slaapkamer 2 (ca.3,63 x 1,83 m.) 
De 2e slaapkamer is afgewerkt met een laminaatvloer en behang op de wanden. Deze 
slaapkamer heeft de beschikking over aangename airconditioning. Via deze slaapkamer is het 
ruime terras bereikbaar. 
 
Terras (ca. 2,54 x 5,22 m.) 
Het ruime terras is gelegen op het oosten en heeft een oppervlakte van circa 12 m². 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 appartement: 
 



DORDRECHT – STERRENBURG 
GOUDESTEIN 39   

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

Vraagprijs € 199.999,- kk 
 
Type woning  3-kamerappartement uit 1978 
Inhoud  ca. 271 m³ 
Woonoppervlakte  ca. 87 m² 
Terras  ca. 12 m² (O) 
Aantal kamers  3 
Oplevering  in overleg, kan spoedig 

Foto’s appartement: 
 
 



DORDRECHT – STERRENBURG 
GOUDESTEIN 39   

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

Vraagprijs € 199.999,- kk 
 
Type woning  3-kamerappartement uit 1978 
Inhoud  ca. 271 m³ 
Woonoppervlakte  ca. 87 m² 
Terras  ca. 12 m² (O) 
Aantal kamers  3 
Oplevering  in overleg, kan spoedig 

Foto’s appartement: 



DORDRECHT – STERRENBURG 
GOUDESTEIN 39   

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

Vraagprijs € 199.999,- kk 
 
Type woning  3-kamerappartement uit 1978 
Inhoud  ca. 271 m³ 
Woonoppervlakte  ca. 87 m² 
Terras  ca. 12 m² (O) 
Aantal kamers  3 
Oplevering  in overleg, kan spoedig 
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Plattegrond appartement: 
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Plattegrond berging: 
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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.  
 


