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Vraagprijs € 475.000,- K.K. 
 
Type woning  eengezins(tussen)woning uit 1977 
Inhoud  ca. 493 m³ 
Woonoppervlakte  ca. 141 m²/ eigen grond 192 m² 
Tuin  ca. 9 meter diep (Z) 
Aantal kamers  6 
Oplevering  in overleg 

Ben je op zoek naar een grotere woning met inpandig te bereiken garage op een gewilde en 
groene locatie met een tuin op het zuiden? 
 
Nu te koop: dit gewilde type woonhuis aan de Zwaluwenburg in Sterrenburg. Deze royale en 
verzorgde woning beschikt niet alleen over een garage en zonnige tuin. Want wat dacht je van een 
grote woonkamer van ca 37 m² verdeeld in twee ruimtes, compleet met open haard en schuifpui 
naar de achtertuin! Tel hier de royale eetkeuken bij op en in totaal 5 ruime slaapkamers, vergrote 
2e verdieping en maar liefst twee badkamers…! we zien je graag voor een bezichtiging! 
 
Ook aan de energierekening gedacht: de woning is volledig voorzien van dubbele beglazing, deels 
kunststof kozijnen en 9 zonnepanelen. 
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Algemeen 

• Kadastrale aanduiding: gemeente Dordrecht, sectie Q, nummer 4120, groot 192 m². 

• Woonoppervlak circa 141 m² (inhoud circa 493 m³). Overig inpandige ruimte circa 13 m². 
Externe bergruimte circa 8 m². 

• De gehele woning is voorzien van dubbele beglazing. 

• De woning is voorzien van 9 zonnepanelen. 
 

Indeling begane grond 
Entree  
Via de hal met toegang tot de inpandige garage, toilet en meterkast (13 groepen met 3 
aardlekschakelaars en glasvezelaansluiting). 
 

Garage (ca. 5,21 x 2,51 m.) 
Voorzien van een extra keukenblok en de aansluiting voor de wasmachine en droger. 
 

Toilet 
Modern betegeld en voorzien van een vrij-hangend toilet en een fonteintje. 
 

Eetkeuken (ca. 3,58 x 2,51 m.) 
Gelegen aan de voorzijde. Naast een royaal en L-vormig keukenblok is hier voldoende ruimte 
voor een ontbijt/eettafel. De inbouwapparatuur bestaat uit een keramische kookplaat, oven, rvs 
afzuigkap, magnetron, vaatwasmachine en koel/vriescombinatie. De vloer is voorzien van een 
plavuizen vloerafwerking. 
 

Woonkamer (ca. 5,41 x 5,21 m.) 
Verdeeld in twee ruimtes met een respectievelijke afmeting van 5,41 x 5,21 en 3,58 x 2,51 m. 
(totaal ca. 37 m²). In het zitgedeelte, dat opvallend licht is dankzij de glazen pui richting de tuin 
bevindt zich de open haard en de trapopgang naar de verdieping. In het eet (of werk) gedeelte 
is de kunststof schuifpui met toegang naar de achtertuin. 
 

De begane grond is voorzien van een houten vloerafwerking en een gladde wand- en 
plafondafwerking. 
 

Indeling 1e verdieping 
Tussenhal 
Met toegang tot de overloop en tot de kamer boven de garage. 
 

Slaap/werkkamer (ca. 6,99 x 2,52 m.) 
Voorzien van een schuifkastenwand en een dakvenster aan de voor- en achterzijde. 
 

Overloop  
Met vaste kast, trapopgang naar de 2e verdieping en toegang tot de slaapkamers en 
badkamer. 
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Slaapkamer 1 (ca. 3,91 x 2,99 m.) 
Gelegen aan de achterzijde van de woning en voorzien van kunststof kozijnen. 
 
Slaapkamer 2 (ca. 4,89 x 2,42 m.) 
Gelegen aan de voorzijde van de woning en voorzien van een vaste wastafel. 
 

Slaapkamer 3 (ca. 3,91 x 2,13 m.) 
Gelegen aan de achterzijde van de woning en eveneens voorzien van kunststof kozijnen. 
 
Badkamer (ca. 1,86 x 2,62 m.) 
Modern en volledig betegeld. Voorzien van een inloopdouche, dubbel wastafelmeubel, 
designradiator en (2e) vrij-hangend toilet. 
 

De 1e verdieping is voorzien van een lichte en fraaie laminaat vloerafwerking en een gladde 
wandafwerking. 
 

Indeling 2e verdieping 
Voorzolder  
Met bergruimte en opstelplaats CV-combiketel (Remeha HR 2005). 
 

Slaapkamer 4 (ca. 2,88 x 3,44 m.) 
Deze master bedroom mag je met recht de hoofdslaapkamer noemen want dankzij de grote 
dakkapel is hier een totale slaapkamer, compleet met inloopkast en en-suite badkamer gecreëerd. 
Deze kamer is voorzien van airconditioning, de kunststof ramen zijn voorzien van elektrische 
rolluiken en de vloer is voorzien van een lichte en fraaie laminaat vloerafwerking. 
 

Badkamer (ca. 2,01 x 1,55 m.) 
Voorzien van een douchecabine en een wastafel. 
 

Voortuin 
Aan de voorzijde bestaat de voortuin uit twee parkeerplaatsen op eigen erf en een berging. 
 

Berging (ca. 3,55 x 2,06 m.) 
Vrijstaande houten berging. 
 

Achtertuin (ca. 8,80 x 8,17 m.) 
De achtertuin is gericht op zuiden. De tuin is verzorgd aangelegd met een terras, bloemen- en 
plantenborders en een (kunst)grasgazon. 
 
 
 
 

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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DORDRECHT – STERRENBURG 
ZWALUWENBURG 42   

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

Vraagprijs € 475.000,- K.K. 
 
Type woning  eengezins(tussen)woning uit 1977 
Inhoud  ca. 493 m³ 
Woonoppervlakte  ca. 141 m²/ eigen grond 192 m² 
Tuin  ca. 9 meter diep (Z) 
Aantal kamers  6 
Oplevering  in overleg 

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.  
 


