Verkoopbrochure
Balsa 70 in Dordrecht
Vraagprijs € 309.000,- K.K.

De stad: Dordrecht

Dordrecht is de oudste stad van Nederland en ligt omsloten door drie grote rivieren.
Daardoor is het een waterrijk en groene stad en doordat deze rivieren vroeger als
belangrijke aanvoerroutes golden, ook een stad met veel historie.
Het oude centrum biedt tal van restaurantjes en unieke winkeltjes, terwijl de stad ook
grenst aan grote en bekende natuurgebieden zoals Nationaal Park De Biesbosch en De
Elzen. Dordrecht is al vele malen evenementenstad van het jaar geworden omdat er met
grote regelmaat activiteiten worden georganiseerd: de grootste kerstmarkt van
Nederland, de boekenbeurs slingerend door de oude straatjes, Dordt in Stoom, het Big
Rivers jazzfestival en Wantijpop zijn maar enkele voorbeelden.

Niet alleen met de auto ben je snel in Rotterdam, Breda of Gorinchem. Ook de waterbus is
een ideale en leuke manier om je naar buurtgemeenten te verplaatsen.

De omgeving: De Biesbosch

De aangeboden woning ligt in de gewilde wijk Oudelandshoek, die grenst aan de dijk van
de rivier De Wantij. Dit riviertje is de entree van De Biesbosch, een geweldig natuurgebied
met een keur aan inwoners; van Schotse hooglanders tot aan otters en een enorme
diversiteit aan (water)vogels. In dit gebied kun je naar harte lust wandelen, fietsen,
sporten, varen of een barbecue organiseren. Tijdens alle seizoenen is het een feestje om in
deze omgeving te wonen: ’s zomers heerlijk aan de waterkant afkoelen en ’s winters
genieten van Koning Winter.
Door de eb- en vloedbewegingen kun je prima in De Wantij zwemmen maar doe je dat
liever niet dan is het Wantijbad maar 5 minuten fietsen. Een openluchtzwembad waar het
op zonnige dagen goed vertoeven is.

Eigenlijk is alles op loop- of fietsafstand: het winkelcentrum, scholen, en een station.

De woning: ‘in’ de Wantijdijk

De woning staat met haar voeten letterlijk in de Wantijdijk. De straat met de naam ‘Balsa’
(een tropische houtsoort) is de buitenste straat van de wijk, zonder doorgaan verkeer. Dit
geeft, in combinatie met het vrije uitzicht, een rustige en unieke woonbeleving. Kinderen
en honden hoeven niet bang te zijn voor verkeer. Het grote grasveld achter de woning is
hun domein! De architectuur van de woning is modern maar past door de kleurstellingen
en het gebruik van veel hout op de bovenste verdieping helemaal bij de uitgestrekte
omgeving. De woning is van het type ‘drive-in woning’, gelegen aan een dijk, heeft een
zonnige, verrassende indeling en biedt met 4 kamers, een vide en meerdere terrassen veel
ruimte.
Eerste woonlaag
Op de begane grond vind je de voortuin en een eigen oprit met plaats voor twee auto's, en
ook nog eens een inpandige garage.
Binnen in de woning zijn er op deze woonlaag de hal, een toilet, een wasruimte (met plek
voor de wasmachine en droger, en voorzien van een uitstort), een berging en de
trapopgang naar de eerste verdieping.

Tweede woonlaag
Op de eerste verdieping bevindt zich de ruime woonkamer die door de grote raampartij
een heerlijk uitzicht heeft op de dijk en het achtergelegen gebied. Hier is altijd wat te zien;
het voltrekken van de seizoenen, fietsers, sporters, honden en bootjes! De woonkamer is
door de vide deels open en heeft daardoor extra veel lichtinval. De woonkamer heeft een
fraaie houten parketvloer en de radiatoren zijn netjes weggewerkt. De wandschakelaars
zijn vervangen door chique glazen touchpanelen.

Grenzend aan de woonkamer is de open keuken in een lichtgekleurde hoekopstelling met
recent vervangen apparatuur van Whirlpool met de bekende 6th Sense technologie
(combimagnetron, vaatwasser). Door de schuifpui heb je vanuit de keuken en eethoek
direct verbinding met buiten en stap je zo de eerste buitenruimte op: het balkon aan de
straatzijde. Hier kun je heerlijk eten in het avondzonnetje en een praatje maken met de
mensen uit de buurt. Dit terras kent een groot zonnescherm met knikarm.

Derde woonlaag
Vanuit de woonkamer, via de trap, kom je op de vide. Deze riante plek is geschikt als
werkruimte maar ook voor bijvoorbeeld een fijne leeshoek.

Op dezelfde verdieping bevinden zich het tweede toilet, de badkamer met dubbele
wasbak en inloopdouche, een kleedkamer en een tweede ruime kamer. Deze kamer wordt
gebruikt om thuis te sporten maar kan ook dienen als slaapkamer of hobbyruimte. De
vaste schuifwandenkast biedt in ieder geval de nodige bergruimte.

Vierde woonlaag
De volgende trap biedt toegang tot misschien wel de fijnste verdieping van het huis; de 4e
woonlaag. Hier bevindt zich een studio; een echte stilteplek die daarom perfect dienst
doet als slaapkamer. Aan beide zijden is er een groot dakterras (beide van 3x5 meter) met
op elk moment van de dag volop zon of juist schaduw. Het terras aan de dijkzijde is de
ideale plek om te zitten, te genieten van het weidse uitzicht, de geluiden van de natuur en
om de bbq aan steken. Het terras aan de straatzijde is een heerlijke plek om te zonnen, te
bubbelen of 's avonds laat te genieten van het uitzicht over de stad.

Plattegronden

Afmetingen

Begane grond
Carport
Entree
Hal
Garage
Berging
Wasruimte
Toilet

Eerste verdieping

Woonkamer incl. keuken
Balkon

Tweede verdieping
Werkruimte
Badkamer
Toilet
Kleedkamer
Slaapkamer

Derde verdieping
Slaapkamer
Dakterras voor
Dakterras achter

5.15 x 5.15
2.45 x 1.70
1.00 x 3.45
2.70 x 3.40
3.00 x 2.20
1.70 x 2.20
0.90 x 1.20

4.85 x 9.20
5.00 x 1.30

2.80 x 4.00
2.70 x 2.00
0.90 x 1.20
2.00 x 3.20
2.70 x 4.80

4.90 x 4.50
5.00 x 3.00
5.00 x 3.00

Overige info
Al het schilderwerk buiten is drie jaar geleden nog uitgevoerd door een erkende schilder,
en de C.V. ketel is in januari 2019 vervangen. De slaapkamer is voorzien van
airconditioning (topkoeling). Zowel aan de voor- als de achterzijde kennen de 3e en 4e
woonlaag zonwering door middel van screens (respectievelijk elektrisch en handmatig
bedienbaar). De woning heeft een alarminstallatie. Het voorlopige energielabel is B.

Lijst van roerende zaken
Behorende bij Balsa 70, Dordrecht (3315 NG)
In de woning blijft bij verkoop achter:
Tuinverlichting
Alarminstallatie
Kastjes wasruimte
Stellingen berging
Werkblad garage
Gordijnen en jaloezieën woonkamer, kleedkamer, hobby-/slaapkamer
Vaatwasser
Combimagnetron
Sunscreens
Zonnescherm
Airconditioner slaapkamer
Verlichtingsarmaturen entree, hal, garage, berging, toiletten, overlopen,
kleedkamer,hobby-/slaapkamer (excl.lampen)

De woning wordt opgeleverd zonder:
Alles wat hierboven niet is genoemd, en daarnaast met name benoemd:
Pakkettenbox
Beveiligingscamera voordeur
Spots/lampen huiskamer, keuken, vide
Koelkast
Plafondventilator slaapkamer
Gordijnen slaapkamer
Witgoed
Meubels

Verder blijft ook niet achter maar wordt ter overname aangeboden:
Plantenbakken
Jacuzzi

Tot slot
Door de nette afwerking is de woning instapklaar. Huizen aan de Wantijdijk zijn niet vaak
beschikbaar. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een bezichting. Je bent van
harte welkom! Kijk voor nog meer beeldimpressies op funda.nl
Heb je interesse? Bel dan met HuisPortaal.nl 085-782 00 00 of mail naar info@huisportaal.nl

Disclaimer
Met hoeveel zorg ook samengesteld; er kunnen onvolledigheden voorkomen in de
informatie en de afbeeldingen, deze moeten dan ook slechts worden beschouwd als een
uitnodiging tot het zelf bekijken van de woning. Er kunnen geen rechten aan worden
ontleend en de opgegeven afmetingen, oppervlakte- en inhoudsmaten zijn slechts
indicatief. Er zal gebruikt gemaakt worden van een NVM model koopovereenkomst
inclusief een 10% waarborgsom.

