
DORDRECHT – DUBBELDAM 
OVERKAMPWEG 323   

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

Vraagprijs € 424.500,- kk 
 
Type woning  3 kamer appartement uit 2020 
Inhoud  ca. 325 m³ 
Woonoppervlakte  ca. 100 m² 
Terras  ca. 12 m² (N/O) 
Aantal kamers  3 
Oplevering  01 juni 2022 

Wow! Bent u op zoek naar een hip en bijdetijds 3-kamerappartement op mooie woonlocatie tussen de 
wijken Sterrenburg en Dubbeldam? Zoek dan niet verder en kom binnenkijken in dit geweldige 
appartement.  
 

Dit appartement aan de Overkampweg is gelegen in de 2e en middelste woontoren van het plan 
‘Overkamppark’. U heeft de beschikking over circa 100 m² woongenot op de 9e verdieping. De ligging op de 
9e etage biedt elke dag een weids uitzicht over de het prachtige Overkamppark en de wijk Sterrenburg.   
 

Het appartement telt twee slaapkamers, een ruime living met vrij uitzicht en een open keuken welke is 
voorzien van diverse inbouwapparatuur én ook met hetzelfde fantastische uitzicht. Daarnaast is er een 
prettig balkon en vindt u in de onderbouw een eigen berging en privé parkeerplaats (nummer 108)!  
 

Alle vertrekken zijn ontzettend goed onderhouden en op een moderne wijze afgewerkt (o.a. een PVC 
vloerafwerking in visgraat motief). Daarnaast is het appartement onder andere voorzien van een 
energiezuinige WKO-installatie en een optimale verwarming met vloerverwarming als hoofdverwarming. Dit 
systeem geeft tevens verkoeling in de zomer.  
 

Met een ligging aan de rand van zowel Sterrenburg als Dubbeldam wordt er niet alleen een fantastisch 
uitzicht geboden, maar is de ligging ten opzichte van de voorzieningen ook goed. De boodschappen zijn op 
korte afstand te halen, want winkelcentrum Sterrenburg maar ook het Damplein bevinden zich om de hoek. 
De uitvalswegen (N3/A15/A16) liggen op een aantal minuten rijden. Overige voorzieningen, zoals openbaar 
vervoer en het gezondheidspark, bevinden zich eveneens in de directe omgeving.  
 

Dit appartement zorgt ervoor dat u dagelijks écht thuiskomt. Ziet u zichzelf hier al helemaal wonen en 
genieten van alles in en rondom het appartement? Bel dan eens met ons kantoor voor een 
vrijblijvende rondleiding. 
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Algemeen 

• Kadastrale aanduiding: gemeente Dordrecht, sectie N, nummer 5254 A30 (appartement), 
A108 (parkeerplaats) en A150 (berging). 

• Woonoppervlak: circa 100 m² (inhoud: circa 325 m³). Externe bergruimte: circa 17 m². 
Gebouw gebonden buitenruimte: circa 12 m². 

• Het appartement is voorzien van een eigen fietsenberging en eigen parkeerplaats in de 
onderbouw van het complex. 

• Raampartijen tot aan de grond zorgen voor heerlijk veel lichtinval. 

• Verwarming met vloerverwarming als hoofdverwarming. Dit systeem geeft tevens verkoeling 
in de zomer. 

• Alle leefruimtes zijn qua verwarming en verkoeling separaat regelbaar via een eigen 
thermostaat. 

• VvE-bijdrage €160,- per maand. 

• Het appartementencomplex heeft de beschikking over een dubbele liftinstallatie. 

• Indicatie oplevering: 01 juni 2022. 
 

Indeling begane grond 
Entree  
Op de begane grond bevindt zich de afgesloten entree van het complex. Vanaf hier is er via een 
trap en lift toegang tot de verdiepingen. Ook heeft u vanaf hier toegang tot de bergingen en 
parkeerplaatsen in de onderbouw. 
 

Indeling 9e verdieping 
Entree 
Via een ruim portiek stapt u het appartement binnen in een ruime hal. Deze hal is voorzien van 
een toiletruimte, meterkast (voorzien van 7 groepen en 3 aardlekschakelaars) en kast met 
meters van het warmte-/koude opslagsysteem. 
 

Berging 
De ruime inpandige berging is voorzien van een vaste kast, ophangplek van de WKO-
installatie en aansluitingen ten behoeve van de wasmachine en droger.  
 

Toilet 
De half betegelde toiletruimte beschikt over een zwevend closet en fontein. 
 

Woonkamer (ca. 5,61 x 6,76 m.) 
Via de hal loopt u de fantastische woonkamer met open keuken in. Wát een genot om hier 
iedere dag te leven! De woonkamer is allereerst ontzettend licht door de riante ramen van de 
vloer tot het plafond. Het zorgt dus niet alleen voor het weidse uitzicht, maar ook zeker voor 
een natuurlijke lichtinval vanaf de vroege ochtend. Het hele jaar zit u hier heerlijk comfortabel 
doordat de vloerverwarming ook de mogelijkheid biedt om te koelen. Via een schuifpui is er 
toegang tot het balkon. De gehele woonkamer is afgewerkt met een fraaie PVC-vloer (visgraat 
gelegd) en duurzaam glasvliesbehang. 
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Keuken (ca. 2,50 x 2,98 m.) 
De keuken grenst aan de woonkamer. En zeg nu zelf, koken op zo'n locatie is echt geen straf! 
De keuken is geplaatst in 1 recht deel en een inbouwwand met bergruimte, diverse apparatuur 
en heeft een praktische werkhoogte. De keuken is voorzien van een inductiekookplaat met 
geïntegreerd afzuigsysteem, combi-oven, vaatwasser op hoogte, koelkast, vriezer, spoelbak 
en diverse bergkasten en lades. 
 
Tussenhal 
Via de woonkamer is de tussenhal bereikbaar. Deze tussenhal geeft toegang tot de 2 
slaapkamers en de mooie badkamer.  
 
Slaapkamer 1 (ca. 4,93 x 3,19 m.) 
De hoofdslaapkamer is fraai afgewerkt met een PVC-vloer en duurzaam behang op de 
wanden. Verder is deze kamer voorzien van een fijne vaste kastenwand. 
 
Badkamer (ca. 1,93 x 2,70 m.) 
De badkamer is op een moderne manier afgewerkt. U hebt hier de beschikking over een 
inloopdouche met thermostaatkraan, designradiator én groot wastafelmeubel met spiegelkast. 
 
Slaapkamer 2 (ca. 2,81 x 4,29 m.) 
Deze slaapkamer wordt momenteel gebruikt als werkkamer, maar kan ook uitstekend fungeren 
als slaapkamer. Mogelijkheden genoeg! Ook deze slaapkamer is fraai afgewerkt met een PVC-
vloer en duurzaam behang op de wanden.  
 
Balkon 
Het balkon heeft een oppervlakte van circa 12 m² en is gesitueerd op het noordoosten. Vanaf dit 
balkon op de 9e verdieping heeft u elke dag weer een ander uitzicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: 
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Plattegrond parkeerplaats: 
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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.  
 


