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Vraagprijs € 1.500.000,- K.K. 
 
Type woning  vrijstaande villa uit 1968 
Inhoud  ca. 1035 m³ 
Woonoppervlakte  ca. 223 m²/ eigen grond 1626 m² 
Tuin  rondom 
Aantal kamers  6 
Oplevering  in overleg, kan spoedig 

Grote vrijstaande woning op ruim perceel in de rustige woonwijk Zuidhoven. Dit royale perceel maakt 
herontwikkeling (onder voorwaarden) mogelijk, evenals de bouw van bijvoorbeeld een extra bungalow. 
 

Verscholen achter een robuuste voorgevel ligt deze comfortabele villa dat met recht een echt familiehuis genoemd 
mag worden. Zo is deze villa, met een woonoppervlak van 223 m², op de begane grond voorzien van riante living 
met fraaie zichtlijnen naar de tuin, ruime woonkeuken en een slaapkamer met badkamer en-suite. Op de 1e 
verdieping bevinden zich 4 ruime slaapkamers, een complete badkamer, veel bergruimte en een royaal dakterras.  
 

Het geheel is gelegen op een perceel met een totale oppervlakte van 1.626 m², welke is opgebouwd uit 2 
percelen, met bouwvergunning waardoor er naast de bestaande woning een bungalow of huis in de zijtuin mag 
worden gebouwd. Eventueel is het ook mogelijk om in totaal 2x 2-onder-1-kapwoningen te realiseren of om de 
percelen te splitsen. 
 

De tuin is netjes aangelegd met veel groen, gras, flinke bomen, diverse zon- en schaduwterrassen, buitenhaard en 
een zwembad. Vanaf de straat is er aan de voorzijde van de woning gelegenheid voor het parkeren van meerdere 
auto’s voor de garage. De garage zelf heeft een oppervlakte van 58 m².  
 

De woning dient weliswaar een moderniseringsslag door te maken, echter het voordeel hiervan is natuurlijk wel 
dat u de woning helemaal naar eigen zin en smaak kan afwerken. 
 

De wijk Zuidhoven is een groene oase die centraal gelegen is ten opzichte van alle wensbare voorzieningen in 
zowel de wijk als in de binnenstad van Dordrecht. In de nabije omgeving van de Robinia 4 treft u een gevarieerd 
aanbod met bungalows, gezinswoningen en appartementen in een groene woonomgeving.  
 

Alles bij elkaar bieden wij een unieke woning op een hele fijne locatie aan. Maak dus snel een afspraak! 
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Algemeen 

• Kadastrale aanduiding: gemeente Dordrecht, sectie N, nummer 2970, groot 1626 m². 

• Woonoppervlak circa 223 m² (inhoud circa 1035 m³). Overig inpandige ruimte circa 60 m². 
Gebouw gebonden buitenruimte circa 20 m². 

• Vrijstaande villa. 

• De woning is voorzien van een slaapkamer en badkamer op de begane grond. 

• Royale tuin rondom de woning. 

• Voorzien van een zwembad (deze dient gereviseerd te worden). 

• Olietank in de tuin is buiten gebruik gesteld (verklaring in te zien). 

• Oplevering kan spoedig. 
 
Indeling begane grond 
Entree  
In de royale hal met onder andere de meterkast, toiletruimte, garderobe-nis en een robuuste 
bordestrap naar de slaapverdieping. 
 
Toilet 
De gedeeltelijk betegelde toiletruimte is voorzien van een staand closet en fonteintje. 
 
Slaapkamer (ca. 3,58 x 6,54 / 4,18 m.) 
Aan de voorzijde van de woning bevindt zich de slaapkamer (nummer 5) op de begane grond. 
Deze ruime slaapkamer is afgewerkt met tapijt op de vloer en behang op de wanden. Deze 
slaapkamer is verder voorzien van een grote vaste kastenwand en openslaande deuren naar 
de tuin. 
 
Badkamer en-suite (ca. 1,75 x 2,36 m.) 
De badkamer en-suite is voor grotendeels betegeld en voorzien van een dubbele wastafel, 
ligbad met handdouche en een staand toilet. 
 
Woonkamer (ca. 5,65 x 9,50 m.) 
De royale living is gesitueerd aan de achterzijde van de woning en heeft daardoor een zeer fijn 
contact met de groene achtertuin. De living heeft een oppervlakte van circa 54 m² en is 
afgewerkt met een leistenen vloer (met vloerverwarming) en behang op de wanden. De 
sfeervolle haard, openslaande deuren en schuifpui naar de tuin maken het spreekwoordelijke 
plaatje compleet. 
 
Keuken (oppervlakte ca. 33 m².) 
De woonkeuken is zowel via de woonkamer als via de entreehal te bereiken. Deze royale 
keuken biedt voldoende ruimte voor het ontvangen van grote gezelschappen. De keurige maar 
eenvoudige keuken is geplaatst in dubbele rechte opstelling en is voorzien van onder andere 
een kookplaat, afzuigkap, dubbele spoelbak, vaatwasser, oven, koelkast en veel bergruimte in 
de bergkasten. Via de keuken is zowel de royale garage alsmede de tuin bereikbaar. 
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Garage (ca. 11,01 x 5,32 m.) 
De zeer ruime garage heeft een oppervlakte van circa 58 m² en biedt daardoor ook plaats aan 
verschillende auto’s. De garage is afgewerkt met een betegelde vloer en is voorzien van een 
schuifdeur, uitstortgootsteen, waterkraan, diverse bergkasten en aansluitingen voor de was-
apparatuur. 
 

Indeling 1e verdieping 
Overloop  
U komt boven in een grote gang met toegang naar de verschillende ruimtes, de 2 royale 
bergkasten en het kleine balkon aan de zijkant van de woning. 
 
Slaapkamer 1 (ca. 4,13 x 3,69 m.) 
Gelegen aan de zijkant van de woning. Deze slaapkamer is afgewerkt met tapijt op de vloer en 
behang op de wanden en heeft de beschikking over een aantal vaste kasten. 
 
Badkamer (ca. 2,47 x 1,77 m.) 
De gedeeltelijk betegelde badkamer is voorzien van een wastafel, douchegelegenheid en een 
staand toilet. 
 
Slaapkamer 2 (ca. 3,09 x 3,44 m.) 
Gelegen aan de achterzijde van de woning. Deze slaapkamer is afgewerkt met tapijt op de 
vloer en behang op de wanden en beschikt over 3 vaste kasten. Via een loopdeur is het royale 
dakterras bereikbaar. 
 
Slaapkamer 3 (ca. 3,09 x 3,44 m.) 
Eveneens gelegen aan de achterzijde van de woning. Deze slaapkamer is afgewerkt met tapijt 
op de vloer en behang op de wanden en beschikt over 3 vaste kasten en een wastafel. Via een 
loopdeur is het royale dakterras bereikbaar. 
 
Slaapkamer 4 (ca. 3,09 x 3,44 m.) 
Gelegen aan de achterzijde van de woning. Ook deze slaapkamer is afgewerkt met tapijt op de 
vloer en behang op de wanden en is voorzien van 3 vaste kasten. Deze slaapkamer biedt ook 
via een loopdeur is het royale dakterras bereikbaar. 
 
Dakterras (ca. 1,84 x 9,50 m.) 
Het royale dakterras heeft een oppervlakte van circa 17 m² en is gelegen op het zuiden. 
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Tuin 
De tuin is eigenlijk weer een verhaal apart. U betreedt het perceel aan de voorzijde van de woning. 
Voor de woning kan u in de eigen tuin parkeren voor de garage. Als u om de woning heen loopt 
dan betreedt u een oase van groen. De sfeervol aangelegde tuin is voorzien van beplanting in 
verschillende vormen en afmetingen en u heeft de beschikking over meerdere zon- en 
schaduwterrassen, waaronder een terras met een buitenhaard. Centraal gelegen in de tuin is het 
zwembad. Naast het zwembad ligt de technische ruimte met pomp ten behoeve van het zwembad, 
CV-combiketel en een douchegelegenheid. Al met al een heerlijke plek waar u van veel groen, rust 
en privacy kan genieten! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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Plattegrond begane grond: 
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Plattegrond perceel: 
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Kadastrale kaart: 
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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.  
 


