Dr. De Visserstraat 13, Ridderkerk

Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs

€ 249.900 k.k.

Aangeboden sinds

11-07-2022

Conditie

Kosten koper

Waarborgsom

nee

Bankgarantie

ja

Ontbindende voorwaarden financiering

nee

Indeling
Aantal kamers

3 kamers (2 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

1

Kelder

nee

Zolder

nee

Garage

nee

Aantal woonlagen

1

Tuin
Oppervlakte

65m2

Breedte

7m

Diepte

9.5m

Oppervlakte

30m2

Breedte

7m

Diepte

4,6m

Ligging
Ligging

Bouw

stad, stad centrum, in centrum, in woonwijk, stadscentrum/dorpskern (zakelijk)

Woontype 1

appartement

Woontype 2

Benedenwoning

Woontype 3

Portiekflat

Bouwjaar

1958

Raamwerk

kunststof

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

0m2

Totale woonoppervlakte

64m2

Inhoud

175m3

Energie
Verwarming

CV-ketel

Type warm water
Beglazing

gedeeltelijk dubbel

Type isolatie

muurisolatie
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Impressies 3/3

Omschrijving
Heerlijke 3-kamer, voorheen 4 kamer woning op begane grond van een portiekflat in Ridderkerk met voortuin, grote achtertuin met
berging en "achterom". Sleutelklaar! Ideaal voor starters en kleine gezinnen!
Naast onze bezichtigingen op afspraak, bent u zaterdag 3 september a.s. tussen 10.00 en 15.00 uur van harte welkom op onze open
dag. Wij kunnen dan al uw vragen beantwoorden.
De woning ligt in een rustige woonwijk nabij het centrum van Ridderkerk. Op loopafstand vindt u alle benodigde voorzieningen: het
gemeentehuis, scholen, kinderopvang, winkels, openbaar vervoer, culturele activiteiten, sportaccommodaties, zwembad e.d.
Ridderkerk is een stad in Zuid Holland centraal gelegen tussen Dordrecht en Rotterdam. Direct aan het knooppunt van de snelwegen
A16 en A15. Ook de Nieuwe Maas en Kinderdijk zijn op fietsafstand. De gemeente heeft inmiddels ca 45.000 inwoners.
De woning is onderdeel van een portiekflat en heeft een eigen afgesloten ingang. Het pand, gebouwd in 1958, wordt door de V.V.E.
goed onderhouden. Via de gemeenschappelijke hal (voor 4 woningen) komt u bij de voordeur van de woning. Aan de straatkant is een
tuin van ca 28 m2.
Achter de voordeur is het centrale halletje van ca 4,75 m2 waarop alle kamers en de keuken uitkomen. Links is de eerste slaapkamer
van ca 7,5 m2. Deze kijkt uit op de achtertuin. Naast deze slaapkamer ligt de keuken. De vloer heeft witte tegels en de wanden zijn
deels betegeld. In de keuken ook de toegang naar de eenvoudige douche ruimte. Door de keuken (ca 4,5 m2) loopt u ook zo de grote
achtertuin in. De achtertuin is ca 65 m2 en is deels bestraat en deels met borders. Achterin de tuin staat een stenen berging van ca 3
m2. De berging heeft ook een achteruitgang. De huidige eigenaar heeft aan de keuken nog een kleine bijkeuken geplaatst met daarin
diverse apparatuur. Door de hal rechtdoor loopt u zo de woonkamer in. Deze doorzon kamer (zowel ramen aan voorzijde en
achterzijde) van ca 31 m2 heeft een moederhaard met leuke schouw en is voorzien van vloerbedekking. De tweede slaapkamer ligt
naast de woonkamer, tegenover de keuken. Deze slaapkamer is ca 9.5 m2 en kijkt uit op de straat en heeft een eenvoudige
opbouwkast. Vanuit de hal heeft u ook toegang tot het toilet. Deze is standaard ingericht. De slaapkamers en woonkamers hebben
radiatoren en de ramen zijn van dubbel glas.
Technische installaties:
- meterkast met elektra groepen en aardlekschakelaar
- verwarming via moederhaard
Bijzonderheden:
- leuke woning voor starters of kleine gezinnen
- zowel voortuin als grote achtertuin met berging en "achterom"
- alles gelijkvloers
- eventueel op korte termijn beschikbaar
- maandelijkse VVE bijdrage ca € 112,- eigen grond

- nabij centrum van Ridderkerk met alle voorzieningen
Nadrukkelijk informeren wij dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze
gegevens kunnen derhalve geen rechten worden ontleend en wijzigingen en/of aanvullingen zijn voorbehouden. De omschrijving en
vermelde afmetingen zijn slechts indicatief.
Mocht u een bezichtiging of meer informatie wensen, neemt u dan even contact met ons op.

