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Huurprijs € 950 p.m.
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Indeling:

Wat een snoepje is dit!

Altijd al in de binnenstad willen wonen of overweeg je in Dordrecht te gaan wonen maar wil je eerst even kijken of 
deze toffe stad is wat je zoek? Dan is de Botgensstraat 51 de ideale optie! Dit 3 kamer appartement gelegen 
tussen de Boogjes en de Voorstraat is keurig onderhouden EN top gelegen. Heerlijk rustig maar toch om de hoek 
van de stadsdrukte. Wat deze woning extra leuk maakt is de eigen tuin met houten berging en de ligging aan een 
plein aan de achterzijde.




De woning is te huur vanaf 1 januari 2022, minimaal een jaarcontract.







Indeling:




Entree in de hal met toegang tot een kleine berging aan de voorzijde, meterkast, badkamer en woonkamer en 
slaapkamer 1.




Meterkast met 7 groepen, 2 x aardlekschakelaar, dag-en nachtstroom en glasvezel kabel.




Bergruimte aan de voorzijde met ruimte voor de wasmachine en opstelling van de CV ketel.




Slaapkamer 1 aan de voorzijde gelegen.




Inpandige badkamer met douchehoek, duoblok toilet en wastafel met meubel.




Heerlijk lichte woonkamer met uitzicht op de tuin, schouw en open keuken. Vanuit de woonkamer toegang tot de 
tweede slaapkamer.




Ruime keuken in wandopstelling met schiereiland. De keuken is voorzien van een spoelbak, 4 pits gaskookplaat, 
rvs schouw, koelkast, vriezer, combimagnetron. De keuken is afgewerkt met een houten werkblad.




Slaapkamer 2 met deur naar de tuin.







Algemeen:

De gehele woning is voorzien van een grenen houten vloer.

Wanden zijn afgewerkt met structuurverf.

Schilderwerk buitenzijde 2020 uitgevoerd.

Dak van het pand vervangen met folie 2020.

Woning scheidend plafond met de bovenwoning is geïsoleerd.

Huur mogelijk vanaf 1 januari 2022.

Minimaal jaarcontract.

Huur is exclusief € 45,- servicekosten.

Huur is exclusief gas, water en licht.




Interesse in het huren van deze woning? Onderstaande gegevens dienen dan aangeleverd voor de huurderscheck:

- Kopie van een geldig legitimatiebewijs

- Kopieën van de laatste 3 salarisstroken

- Recent ondertekende werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand)

- Kopie voor -en achterzijde van je bankpas (dit is de bankpas van de rekening waarvan de huur afgeschreven 
gaat worden)

- Bankafschriften met hierop zichtbaar de huurbetaling afschrijvingen van de laatste drie maanden huur (alleen 



KENMERKEN
Huurprijs € 950 p.m.

Soort benedenwoning

Aantal kamers 3

Inhoud woning 192 m³

Gebruiksoppervlakte woonfunctie 53 m²

Bouwperiode 1900

Ligging aan rustige weg, in centrum

Tuin Noordwesten

Garage geen garage

Verwarming c.v.-ketel

LOCATIE Botgensstraat 51 3311 VD DORDRECHT
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PLATTEGRONDEN



PLATTEGRONDEN



KADASTRALE KAART



INTERESSE? 
WAT NU?
Bezichtigen
Wij presenteren onze woningen niet middels ‘open 
huizen’ maar hebben persoonlijke bezichtigingen. Op 
deze manier is er tijdens de afspraak alle persoonlijke 
aandacht voor u én voor uw vragen. Afhankelijk van de 
grootte van de woning plannen wij hier ca. 20 minuten 
tot ca. 45 minuten voor. Het maken van een afspraak 
kan telefonisch, per mail of via what’sapp. Wanneer de 
afspraak akkoord is voor alle partijen krijgt u een 
afspraakbevestiging per mail mét de brochure. Bij de 
bezichtiging kunt u zich eventueel laten bijstaan door 
een aankoopmakelaar.

Onderzoeksplicht
De verkoper heeft een wettelijke meldingsplicht, 
hetgeen inhoudt dat hij/zij de meldingsplicht heeft om 
eventuele gebreken te melden. Een koper heeft ook een 
wettelijke onderzoeksplicht en moet zich inspannen om 
o.a. de staat van de woning te onderzoeken. Indien 
bepaalde zaken bij verkoper niet bekend zijn, kan een 
verkoper daar ook niets over melden. Denk aan 
bijvoorbeeld de bouwkundige staat van het pand of 
fundering. Onderstaand geven wij u enkele handvatten 
aan die u kunnen helpen bij uw onderzoek plicht: 

Keurders
www.bouwtechnokeuring.nl

www.perfectkleur.nl

Websites

Bouwvergunningen: www.omgevingsloket.nl

Opvragen bouwtekeningen: 



www.regionaalarchiefdordrecht.nl

Funderingsproblemen Dordrecht: 



https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/

Overzicht_Inwoners/Wonen/Funderingsaanpak

Funderingskaart Dordrecht, linker en rechterdeel, 

te vinden op de pagina van de link: 



https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/

Overzicht_Inwoners/Wonen/Funderingsaanpak



Kenniscentrum funderingen: www.kcaf.nl

Bestemmingsplan: www.ruimtelijkeplannen.nl

Bodemkaart: www.bodemloket.nl/kaart

Energielabel: www.energielabel.nl

Monumenten: www.monumentenzorgdordrecht.nl

Procedure bij biedingen - voorbehouden
Wij vinden het belangrijk het proces van het bieden 
duidelijk te maken. Een bod bestaat uit een prijs in 

euro’s die u wilt betalen voor de woning. Daarnaast 
bestaat een bieding uit een opleverdatum en eventuele 
voorwaarden. Verder dient u aan te geven of u als 
eigenaarbewoner of als belegger/professional biedt.

Het kan zijn dat wij meerdere biedingen ontvangen. 

De verkoper bepaalt dan met wie verder onderhandeld 
wordt of wie de koper wordt. Het kan zijn dat de 
verkoper niet ingaat op uw bieding. Vraag naar de 
specifieke procedure!




De meest gebruikte voorwaarden zijn:

-	Het  voorbehoud van financiering (in euro’s en in tijd)

-	Het  voorbehoud van bouwtechnische keuring.



WE LIKE 

SOCIAL 

MEDIA!

Wist je dat Facebook wereldwijd maandelijks 1,78 miljard actieve gebruikers 
heeft? En dat WhatsApp inmiddels al meer dan 1 miljard gebruikers bereikt 
heeft? Social media is stevig doorgedrongen in onze wereld. Wij van 
MAARTENMakelaardij Drechtsteden weten dat het grootste deel van onze 
klanten online goed uit de voeten kan. Vandaar dat we jaren terug gestart 
zijn met het aanbieden van onze woningen via social media. Sindsdien is 
social media steeds belangrijker geworden, ook voor ons. 

Facebook & Instagram


In onze story’s op Instagram bieden we alvast een 

sneak peek aan van de nieuwste panden, maar ook 
leuke weetjes en onze dagelijkse bezigheden. Wist je 
dat we zelfs al woningen verkocht hebben die 
enkel op onze story’s hebben gestaan?





Daarna plaatsen wij ons meest recente aanbod op 
Facebook & Instagram, oftewel nieuwe woningen 

worden gedeeld met onze volgers. Na het plaatsen 

van een korte wervende tekst en een selectie aan 

foto’s kan het taggen beginnen! Naar aanleiding van 
de Facebookpost of Instagrampost worden de eerste 
bezichtigingafspraken meteen ingepland. 

WhatsApp

De nieuwste ontwikkelingen volgen wij nauwgezet 

en wij bieden de nieuwste en meest gemakkelijke 

vormen van communicatie aan. Juist daarom zetten 

wij WhatsApp in! En dat doen wij op 2 manieren.




Voor onze klanten maken wij een groepsapp aan met 
de makelaar en binnendienst en is dit naast e-mail en 
telefonisch contact een extra service om snel en tevens 
zeer gemakkelijk te schakelen. Hierdoor blijven wij met 
elkaar van alles op de hoogte.




Wanneer je geen tijd hebt om te bellen voor het 

maken van een afspraak kan je via Whatsapp direct 
een bezichtiging aanvragen. Op die manier wordt 

adequaat een afspraak ingepland. Wel zo makkelijk!

@maartenmakelaardijdrechtsteden



FACTS & FIGURES



Kerndiensten: 

Aankoop, verkoop,

bestaande bouw, nieuwbouw, 

transformatie & taxaties.

Indien u nog vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.

MAARTENMakelaardij Drechtsteden

Johan de Wittstraat 18 

3311 KJ Dordrecht

Sophiapromenade 2

3344 PM Hendrik-Ido-Ambacht

@maartenmakelaardijdrechtsteden

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een 

uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard 

voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Eventueel voordeel verrekening overdrachtsbelasting komt de verkoper toe.

078 - 890 27 48 

www.maartenmakelaardij.nl

drechtsteden@maartenmakelaardij.nl


