
DORDRECHT – CENTRUM 
NIEUWE HAVEN 39   

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

Vraagprijs € 959.000,- kk 
 
Type woning  herenhuis uit circa 1800 
Inhoud  ca. 980 m³ 
Woonoppervlakte  ca. 270 m²/ eigen grond 126 m² 
Binnenplaats  ca. 10 m²  (N/W) 
Aantal kamers  9 
Oplevering  in overleg 

Wonen in het historisch havengebied van Dordrecht! Dit Rijksmonument heeft een vrij 
uitzicht over een levendige jachthaven en is op loopafstand van het stadscentrum. Het 
monumentale pand beschikt over een inpandige garage en bestaat uit diverse 
multifunctionele ruimtes verdeeld over 3 verdiepingen. 
 

De woning is thans ingedeeld met onder andere de woonkamer en woonkeuken op de 1e 
verdieping aan de havenzijde, op de begane grond naast de garage een kantoorruimte en diverse 
ruimtes aan de achterzijde waaronder een wasruimte, bergruimte en sauna-ruimte, compleet met 
douchegelegenheid. De slaapkamers en 2 badkamers bevinden zich op de verdiepingen. Onder 
de kap op nummer 39 is nu een bijzonder fraaie werk/vergaderruimte met eigen pantry gesitueerd.  
Een combinatie van wonen en werken behoort dan ook zeker tot de mogelijkheden. 
 

De woning is met behoud van de juiste sfeer-elementen goed onderhouden. De beide kappen zijn 
geïsoleerd en er is een moderne CV en elektra-installatie. Ook het materiaalgebruik is van een 
hoog niveau met onder andere houten- en natuurstenen vloerafwerkingen, stucplafonds met 
ornamenten en ramen met roedeverdeling. 
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Algemeen 

• Kadastrale aanduiding: gemeente Dordrecht, sectie F, nummer 2399, groot 126 m². 

• Woonoppervlak circa 270 m² (inhoud circa 980 m³). Overig inpandige ruimte circa 25 m².  

• Rijksmonumentnummer 13574. 

• Geen energielabel in verband met status Rijksmonument. 

• Energieverbruik huidige eigenaar per jaar: 2.000 kwh (electra) en 1.600 m³ (gas). 

• Oplevering in overleg. 

 
Indeling begane grond 
Entree nummer 39 
De entree op nummer 39 is in de hal met een trapopgang naar de verdieping en toegang tot een 
werkkamer aan de havenzijde. 
 

Werkkamer (ca. 4,06 x 2,71 m.) 
Voorzien van een schuifkastenwand en doorgang naar de entree op nummer 40/41. 
 

Entree nummer 40/41 
De entree op nummer 40/41 is in een centrale gang met een binnendoor naar de garage, toegang 
tot de achtergelegen ruimtes en een trapopgang naar de verdieping. 
 

Garage (ca. 5,86 x 3,60 m.) 
Aan de havenzijde met een elektrische en geïsoleerde sectional garagedeur. 
 

Wasruimte (ca. 5,04 x 3,60 m.) 
Voorzien van een betegelde vloer en met de opstelplaats voor de wasmachine en droger. 
 

Bergruimte (ca. 3,94 x 3,53 m.) 
Royale tussengelegen bergruimte. 
 

Hobby-/saunaruimte (ca. 5,49 x 3,53 m.) 
Aan de achterzijde met toegang tot de binnenplaats. Deze ruimte is voorzien van een keukenblok, 
sauna en een douchegelegenheid. 

 
Indeling 1e verdieping op nummer 39 
Gang met toegang tot de toiletruimte en de woonkamer, trapopgang naar de 2e verdieping en 
toegang tot de kamer aan de achterzijde (ca. 2,52 x 3,45 m.) 
 

Woonkamer (oppervlakte ca. 40 m²) 
Een bijzonder fraaie kamer, royaal van opzet en voorzien van een planken vloerafwerking, 
gemetselde schouw met haard, een gestuct plafond voorzien van ornamenten en fraaie 
raampartijen met roedeverdeling aan de havenzijde. Aan de havenzijde is er een doorgang 
naar de woonkeuken die zich in feite bevindt op nummer 40/41, waardoor er dus een prachtig 
breed front is gerealiseerd met een heerlijk uitzicht op de Haven. 
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Keuken (ca. 4,71 x 3,63 m.) 
De keuken is voorzien van een hardstenen vloerafwerking en bestaat uit een U-vormig blok 
met granieten werkblad en diverse inbouwapparatuur, te weten; een 5-pits gaskookplaat, 
afzuigkap, Quooker, koelkast, vaatwasmachine en een combimagnetron. 
 

Indeling 1e verdieping op nummer 40/41 
Master bedroom (ca. 7,30 x 3,63 m.) 
Achter de keuken, aan de achterzijde van de woning bevindt zich de master bedroom met 
geïntegreerde badkamer en een doorgang naar de woonkamer. 
 
Badkamer 
De badkamer beschikt over een dubbele wastafel, 2e toilet en een inloopdouche. 
 

Indeling 2e verdieping op nummer 39 
Deze verdieping beslaat bijna geheel een bijzonder fraaie en lichte multifunctionele ruimte  
(oppervlakte ca. 53 m²) onder de geïsoleerde kap met aan de voorzijde zicht op de Haven, 
diverse raampartijen in de kap en een pantryblokje voorzien van een spoelbak en een 
keramische kookplaat. Deze representatieve ruimte met fraaie kapconstructie in het zicht leent 
zich bijzonder goed voor een werkplek, speel/hobbyruimte of  een slaapkamer. 
 

Kamer (ca. 2,42 x 3,42 m.) 
Aan de achterzijde bevindt zich nog een authentiek kamertje met herinneringen aan hoe het 
pand vroeger werd gebruikt. 
 

Indeling 2e verdieping op nummer 40/41 
Via een vaste trap is deze verdieping te bereiken en hier bevinden zich naast een 2e badkamer 
en een separate toiletruimte nog twee slaapkamers.  
 

Slaapkamer 3 (ca. 3,96 x 2,59 x 2,32 m.) 
Deze slaapkamer bevindt zich aan de achterzijde van de woning. 
 

Slaapkamer 4 (ca. 4,09 x 3,14 m.) 
Deze slaapkamer bevindt zich aan de voorzijde van de woning.  
 

Badkamer (ca. 1,76 x 1,13 m.) 
De badkamer beschikt over een douche en wastafel. 
 

Buiten 
Binnenplaats 
De binnenplaats is circa 10 m² en hier bevindt zich de aangebouwde stookruimte met de 
opstelplaats van de CV-combiketel (Atag HR uit 2019). 
 
 

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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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.  
 


