V e r z o r g d 2 - k a m e r a p p a rtement met zonnig terras
en eigen parkeerplaats

Tweekamer appartement
M E T G R O O T Z O N N I G T E RR A S E N E I G E N P A R K E E RPLAATS
Aantrekkelijk en verzorgd tweekamer appartement gelegen op de
eerste woonlaag met vrij uitzicht
op het recent vernieuwde Lunenburgplein, in de wijk Sterrenburg

III. Kenmerkend voor dit appartement is het grote zonnige terras
op het westen, de recent in 2017
geplaatste moderne keuken met
luxe inbouwapparatuur en de
eigen overdekte en afgesloten
parkeerplaats. Het appartement
beschikt nagenoeg vol ledig over

dubbelglas, een eigen CV instal latie (2015) en heeft een berging
in de onderbouw met daarnaast
een gezamenlijke fietsenstal ling,
die bereikbaar is via de parkeergarage. In de omliggende straten
kan vrij worden geparkeerd.
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Omgeving
Natuur- en wandel liefhebbers opgelet. Deze woning heeft een unieke
ligging doordat je binnen vijf minuten in het buitengebied kunt staan. Het
recent aangelegde natuur- en recreatiegebied Louisa- en Cannemanspolder kent talrijke wandel- en fietspaden en staat in directe verbinding
met de Dordtse Biesbosch. Ook voor dagelijkse boodschappen ben je
hier goed af. Aan de overzijde van de aangrenzende Lunenburg ligt een
buurtwinkelcentrum met een supermarkt (Jumbo) en enkele horecagelegenheden (cafetaria, pizzeria). Ook zijn er tal van voorzieningen in de
directe omgeving, waaronder drie basisscholen, het Oostkilpark en de
talrijke sportverenigingen aan de Schenkeldijk (voetbal, tennis, hockey,
hand bal en manege). Het grotere wijkwinkelcentrum, het Sterrenburgpark en de aansluiting op de N3 liggen met de auto op 5 minuten
afstand.
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Beletage
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De details..............
ALGEMENE INFORMATIE
Soort woning
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Bouwjaar
Beschikbaar vanaf

ENERGIELABEL INFORMATIE
Soort verwarming
Merk
Bouwjaar

Appartement +
p a r ke e r p l a a t s
Toutenburg 7
3328 WH Dordrecht
1978
b i j v o o r ke u r b e g i n
december 2020

CV ketel
Remeha tzerra
2015

BIJZONDERHEDEN
Eigen grond
Eigen parkeerplaats in afgesloten parkeergarage
Royaal en zonnig terras op het westen
Nagenoeg volledig dubbelglas
Gezien het bouwjaar van de woning wordt er een ouderdomsen asbestclausule opgenomen in de koopovereenkomst.
Actieve Vereniging van Eigenaren, bijdrage € 151,44 per
maand.
PRIJS
Vraagprijs

BESCHIKBARE RUIMTE
Woonoppervlakte
ca 64 m²
Terras
ca 18 m²
Externe bergruimte
ca 6 m²
HET COMPLEX
Het appartementencomplex aan de
Toutenburg kent diverse type woningen. De woning die nu te koop staat
betreft een geheel gelijkvloers appartement waarbij u al leen voor de
binnenkomst een aantal treden op
loopt. Voor meer informatie over de
indeling van het appartement verwijzen wij je graag naar de plattegronden
in deze presentatie

€ 165.000,- k.k.

Disclaimer: Ieder kantoor wordt onafhankelijk beheerd en geleid.
Deze informatie is zoals je mag verwachten van ons, met veel zorg samengesteld. Toch komt het in uitzonderlijke geval len voor dat blijkt dat de informatie niet vol ledig is.
Daarom aanvaarden wij, als verkopend makelaar, geen aansprakelijkheid voor de juist heid en/of vol ledigheid ervan. Wat betekent dat er geen rechten ont leend kunnen
worden aan de vermelde gegevens. We verstrekken
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Neem contact met ons op
RE/MAX Totaal Makelaars
Onze RE/MAX luchtbal lon vliegt boven de menigte, wij zijn de lokale experts. Wij kennen Rotterdam onze
regio van binnen en buiten, daarom kunt u bij ons terecht voor al le onroerend goed vragen en adviezen. Bent
u op zoek naar een organisatie die servicegericht is? RE/MAX ondersteunt u bij el ke stap van een transactie:
van tips om het huis verkoopklaar te maken tot aan het naamplaatje voor de koper van uw woning. We staan
bekend om onze beroemde slogan: „Niemand in de wereld verkoopt meer onroerend goed dan RE/MAX”.
Laat ons het bewijzen.

Debbie Hilberding
M a ke l a a r
M 06 194 36 975
T 010 453 59 35
www.facebook.com/makelaarrotterdam
E debbiehil berding@remax.nl

RE/MAX Totaal Makelaars
Goudsesingel 113
3031 EE Rotterdam
E debbiehil berding@remax.nl
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