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

Vraagprijs € 900.000,- kk 
 
Type woning  2/1-kapwoning uit 1956 
Inhoud  ca. 707 m³ 
Woonoppervlakte  ca. 219 m² / eigen grond 556 m² 
Tuin  ca. 17 meter diep (N/O) 
Aantal kamers  5 
Oplevering  in overleg 

Soms lukt het eigenaren om van hun woning (binnen en buiten) één bijzonder fraai geheel te 
maken. Hier zijn functionaliteit, materialisering, luxe en woongenot zo op elkaar afgestemd dat je 
er direct zou willen wonen.  
 
Lopers op de fraaie trappen, hardstenen vloeren met vloerverwarming, twee haarden in de 
woonkamer, één haard in de masterbedroom, airco's in vrijwel alle vertrekken, gladgestucte 
wanden en plafonds, shutters, een grote kelder, royale eetkeuken met fraai zicht op de tuin, twee 
badkamers, een perceel van 556 m² met twee overkappingen, fraaie poorten, een buitenkeuken en 
een tot de verbeelding sprekende tuin-/muziekkamer. 
 
De woning heeft een superligging in het Wantijpark op een steenworp van het oude Centrum, de 
Stadswerven en het Wantijbad en -park.  
 
Kijk naar de foto's en plattegronden en maak gerust een afspraak voor een bezichtiging, maar u 
bent "gewaarschuwd". 
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Algemeen 

• Kadastrale aanduiding: gemeente Dordrecht, sectie I, nummer 1826, groot 556 m²; 

• Woonoppervlak: circa 219 m² (inhoud: circa 707 m³). Externe bergruimte: circa 27 m². 
Gebouw gebonden buitenruimte: circa 25 m²; 

• Geheel voorzien van dubbele beglazing, dakisolatie en spouwmuurisolatie; 

• De verkopers verhuizen naar de Vijverweg 10 (aangrenzende pand, reeds in eigendom) en 
brengen een erfafscheiding tussen de twee percelen in de achtertuin aan, alsmede extra 
geluidsisolerende voorzieningen tussen de twee woningen. 

• Deels voorzien van electrische verticale zonwering (screens) en op maat gemaakte shutters. 
 
Indeling begane grond 
Entree  
Entree in de hal, waarbij direct het fraaie trappenhuis met de bordessen, de hardstenen vloer, de 
shutters en de op maat gemaakte garderobekast opvallen. Daarnaast is er een trap naar de kelder. 
 
Toilet 
Fraai betegelde toiletruimte met metro-tegeltjes en voorzien van een vrijhangend toilet en een  
fontein. 
 
Woonkamer (oppervlakte ca. 48 m²) 
L-vormige woonkamer met split-level indeling is verdeeld in een zitgedeelte met vrijstaande 
(gas)haard en deur naar de voortuin en een tussengedeelte met doorgang naar de keuken aan 
de achterzijde en naar de achtertuin via openslaande deuren. In het tussengedeelte bevindt 
zich de tweede (gas)haard. 
 
Keuken (oppervlakte ca. 15 m²) 
De woonkeuken bevindt zich aan de achterzijde in de halfronde aanbouw, welke is voorzien 
van een koperen dakbedekking en een plafondafwerking met fraaie houten panelen. De 
keuken bestaat uit een royaal keukenblok met inbouwapparatuur, waaronder een 5-pits 
gaskookplaat, een rvs afzuigkap, vaatwasmachine, quooker en een grill/oven. Vanuit de 
keuken heeft u een vrij uitzicht op de fraaie achtertuin. 
 

De begane grond is voorzien van een hardstenen vloerafwerking met vloerverwarming en 
gladgestucte wanden en plafonds. 
 

Indeling kelder 
De functionele kelder, met een vrije hoogte van circa 2,34 meter, is verdeeld in twee ruimtes 
en is voorzien van vaste kasten. 
 
Stook-/wasruimte (ca. 4,56 x 2,03 m.) 
De stook-/wasruimte biedt een opstelplaats van de wasmachine en de CV-combiketel  
(Remeha HR uit 2020). 
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Bergruimte (ca. 4,56 x 1,62 m.) 
Ruime berging met vaste kastruimte. 
 
De gehele kelder is voorzien van een hardstenen vloerafwerking. 
 
Indeling 1e verdieping 
Overloop  
Onderweg naar de 1e verdieping staan we even stil op het bordes waar, dankzij de aanwezige 
raampartij en de op maat gemaakte shutters, de trapopgang en overloop bijzonder mooi 
worden uitgelicht. 
 
Slaapkamer 2 (ca. 3,62 x 4,23 m.) 
De slaapkamer aan de voorzijde is voorzien van een airco-unit. 
 
Slaapkamer 3 (ca. 3,72 x 3,52 m.) 
Deze slaapkamer is eveneens aan de voorzijde gelegen en is thans in gebruik als 
fitnessruimte. De kamer is voorzien van een airco-unit en biedt toegang tot een balkon (ca. 
4,32 x 1,12 m.). 
 
Slaapkamer 1 (ca. 8,06 x 2,66/2,01 m.) 
Deze kamer is aan de achterzijde gelegen en is ontstaan door samenvoeging van twee 
slaapkamers. Hierdoor is er nu een fraaie en multifunctionele kamer ontstaan met toegang tot 
een balkon (ca. 3,37 x 1,19 m.). 
 
Badkamer (ca. 2,13 x 1,89 m.) 
De tussengelegen badkamer is voorzien van fris en kleurrijk tegelwerk, een wastafelmeubel met 
dubbele kraan, tweede vrijhangend toilet en een douchecabine. 
 
Indeling 2e verdieping (oppervlakte ca. 47 m²) 
De gehele 2e verdieping onder de geïsoleerde kap met dakkapel aan weerszijden is geheel 
ingericht als masterbedroom en badkamer, compleet met (gas)haard, airco-unit, kleedruimte en 
een luxe badkamerinrichting met onder andere luxe tegelwerk, een dubbele waskom, hoek-/ligbad, 
derde vrijhangend toilet en een douchecabine. 
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Buiten 
Het perceel meet 556 m² eigen grond en is verdeeld in een zijtuin met entree naar het huis en een 
toegang tot de voor- en achtertuin via een houten, electrisch bedienbare poort. Tevens is hier een 
terras gerealiseerd welke grenst aan de zitkamer. 
 
Voortuin 
Verscholen achter hoge en privacy biedende hagen bevindt zich de voortuin, alwaar de 
voornaamste eye-catcher de aangebouwde overkapping (ca. 8,00 x 2,40 m.) is met een luxe 
houten buitenkeuken met onder andere een ingebouwde frituur, stoomapparaat en een 
wokbrander. 
 
Achtertuin (ca. 17,00 x 15,00 m.) 
Fraai aangelegde achtertuin met onder andere een gazon, straatwerk, groene hagen en 
beplanting. Verder bevindt zich in de tuin een vrijstaande houten berging met daarachter een 
afsluitbare poort naar de straat. Naast de houten berging bevindt zich een heerlijk overkapt buiten 
(ca. 7,24 x 3,41 m.) voorzien van een hardstenen vloerafwerking, electrische terrasverwarmers en 
ruimte voor een grote eettafel en barbecue/buitenkeuken.  
Aangrenzend bevindt zich een terras, gelegen onder volgroeide dakplatanen en een zeer 
bijzondere werkkamer (ca. 4,68 x 3,67 m.) die thans in gebruik is als muziekkamer. Ook deze 
kamer is voorzien van een hardstenen vloerafwerking met vloerverwarming. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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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.  
 


