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Indeling:

De Adriaan van Bleijenburgstraat is van oudsher één van de meest gewilde woonstraten in het centrum van 
Dordrecht. Deze straat, gelegen in de 19e Eeuwse Schil, staat boordevol prachtige herenhuizen met mooie gevels, 
het is niet voor niets dat veel woningen in deze straat een gemeentelijk monument of een rijksmonument zijn. Je 
woont heerlijk rustig en toch heb je hier alles om de hoek: het NS treinstation ligt op slechts enkele minuten 
loopafstand, evenals het gezellige oude centrum en scholen. In deze geliefde straat komt maar zelden een woning 
te koop!




De door ons te verkopen woning is een stadsparel die hier en daar nog wat aandacht nodig heeft. De woning is 
prachtig ruim van opzet, heeft hoge plafonds, een heerlijk groene stadstuin, 4 of 5 ruime slaapkamers en de 
mogelijkheid tot het creëren van een tweede badkamer. Rond 2006 is de fundering van deze woning geheel 
vervangen.




Ga jij hier je droom waarmaken?




Indeling:




Begane grond:




Entree in de hal met toegang tot de diverse vertrekken en trapopgang naar de eerste verdieping. Zeer royale 
woonkamer met visgraat parketvloer, originele schouw met rookkanaal en openslaande deuren naar de tuin en 
fraaie veranda.




De gesloten keuken, die aan de achterzijde gesitueerd is, is voorzien van een groot RVS 5-pits gasfornuis met 
oven, afzuigkap, 1 ½ spoelbak, vaatwasser, koelkast, en granieten aanrechtblad. De keuken is ca. 14 jaar oud, de 
vaatwasser is in 2021 vervangen. Ook vanuit de keuken is de tuin bereikbaar.




Terug in de hal bevindt zich verder nog het toilet, de garderobekast en de toegang tot de kelder, welke veel 
opbergruimte biedt. Er is hier ook ruimte voor het plaatsen van bijvoorbeeld een vriezer. In de kelder is de 
meterkast gesitueerd met 5 groepen, glasvezel kabel, gasmeter en watermeter.




De achtertuin is heerlijk rustig, echt uniek in een stad waar altijd leven is. Hier zijn een vijver, diverse terrassen, 
bloemborders en een eenvoudige (te vervangen) houten berging aanwezig. In de tuin is een buitenkraantje en 
elektra aanwezig. De tuin is gelegen op het noorden maar biedt een groot deel van de dag zon.







Eerste verdieping:




Overloop met toegang tot alle vertrekken en trapopgang naar de tweede verdieping. Toilet, separaat van de 
badkamer. Aparte kast voor de wasmachine en droger. Slaapkamer 1, gelegen aan de achterzijde is zeer royaal, 
voorzien van vloerbedekking en openslaande deuren naar het balkon. Slaapkamer 2, gelegen aan de voorzijde, 
betreft ook een mooie grote kamer met hoog plafond.




De badkamer met douche, ligbad en wastafel dient gerenoveerd te worden.




Tweede verdieping:




Deze verdieping biedt verrassend veel ruimte en leuke, speelse slaapkamers. Deze verdieping is enkele jaren 
geleden gerenoveerd en grotendeels voorzien van een fraaie laminaatvloer. Op de overloop is de CV ketel 
gesitueerd (merk Nefit, hr, bouwjaar circa 2009).









Slaapkamer 3 is gelegen aan de voorzijde met kleine dakkapel, Velux dakraam, vaste kasten en toegang tot de 
vliering. 

Slaapkamer 4 aan de achterzijde is werkelijk een droomslaapkamer! Met 2 dakramen, balken in het zicht en een 
zee van ruimte is dit de mooiste slaapkamer van het huis. 

De tussenkamer (slaapkamer 5) kan gebruikt worden als slaapkamer maar er is hier ook een mogelijkheid om een 
tweede badkamer te plaatsen, extra aansluitingen zijn hiervoor al aanwezig. In de foto presentatie staat een 
mooie visual (vóór de achtertuin, na de 5e (lege) kamer, op plek 40) van hoe deze badkamer eruit kan gaan zien.




Kortom: een heerlijk huis met veel ruimte op een zeer geliefde, kindvriendelijke locatie!




Algemeen:




- Woonoppervlakte 177 m2; perceeloppervlakte 136 m2;

- Bouwjaar 1900;

- Parkeren in de straat is mogelijk met parkeervergunning, een 2e vergunning is mogelijk, maar hier zit soms een 
wachttijd op. Bezoekers kunnen via een app parkeren tegen gereduceerd tarief;

- Circa 10 jaar geleden is het dak geheel vervangen, en aan de buitenzijde geïsoleerd;

- In de woonkamer aan de voorzijde, in de hal en in de Velux ramen is dubbel glas aanwezig, de rest van de 
woning heeft enkele beglazing;

- Rond 2006 is de gehele fundering vernieuwd, hierbij zijn er nieuwe buispalen geplaatst (op ongeveer 14 meter 
diepte) en gevuld met beton, uitgevoerd door de firma Van Dijk;

- De woning is een gemeentelijk monument en beschermd stads-en dorpsgezicht.

- Oplevering in overleg, op korte termijn behoort tot de mogelijkheden.



KENMERKEN
Vraagprijs € 550.000 k.k.

Soort herenhuis

Aantal kamers 6

Inhoud woning 705 m³

Gebruiksoppervlakte woonfunctie 177 m²

Bouwperiode 1898

Ligging aan rustige weg, in centrum

Tuin achtertuin

Verwarming c.v.-ketel

C.V- ketel Nefit Topline 2009

Energielabel D

LOCATIE Adriaan van Bleijenburgstraat 15 3311 LA DORDRECHT
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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.perfectkeur.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.



Voorbehoud van financiering

Bij het maken van een voorbehoud van financiering 
geeft u aan de woning te kopen mits er een 
financiering bij een hypotheekverstrekkende instelling 
verkregen wordt. Dit voorbehoud kan voor een periode 
van circa 6 tot 8 weken gelden. Ook is het voorbehoud 
gelimiteerd in geld. In 2019 kan maximaal 100% van de 
koopsom opgenomen worden als voorbehoud. Bij het 
accepteren van dit voorbehoud werken wij mee aan de 
taxatie van de woning door een onafhankelijke 
taxateur. U (of uw bank) kiest zelf de taxateur. U kunt 
ook een voorbehoud maken voor een kleiner deel van 
de koopsom. Indien het voorbehoud niet gemaakt 
wordt kan er door u wel een taxatie opgedragen 
worden, maar zal dit te allen tijde pas plaats kunnen 
vinden ná ondertekening van de akte en het verlopen 
van de bedenktijd. Bedenk zelf goed of u dit 
voorbehoud laat vallen. In de koopovereenkomst 
wordt het vervallen van het voorbehoud extra 
geparafeerd.





Bouwkundige keuring


Bij het maken (en accepteren door de verkoper) van 
het voorbehoud van de bouwtechnische keuring 
werken we uiteraard mee aan de keuring. In principe 
begeleiden wij het bezoek van de keurder en mag u 
hierbij aanwezig zijn. U bent vrij in de keuze van de 
keurder. Er wordt wel een termijn afgesproken tot 
wanneer u gebruik kunt maken van dit voorbehoud. 
Ook kunnen inhoudelijke afspraken gemaakt worden 
ten aanzien van de toestand van de woning. Indien u 
geen bouwtechnische keuring laat uitvoeren 
vermelden wij dit expliciet in de koopovereenkomst. 
Het niet stellen van het voorbehoud kan namelijk een 
essentieel onderdeel zijn geweest van de acceptatie 
van uw bod door de verkoper.





Funderingsonderzoek


De funderingsproblemen in de Drechtsteden 
concentreren zich voor het grootste deel in Dordrecht. 
Op de site van de gemeente Dordrecht is een 
funderingskaart te vinden, op deze kaart (bestaande 
uit een linker en rechter deel) staan de panden in groen 
aangegeven die hersteld zijn, echter niet de panden die 
nog problemen hebben of niet hersteld zijn.

Wij zorgen dat, als er rapporten van de fundering 

aanwezig zijn, deze digitaal aan u ter beschikking 

worden gesteld. Deze informatie verzamelen we o.a. 

via de gemeente, het Regionaal Archief en de verkoper. 
Indien nergens informatie over de fundering 
beschikbaar is of onvoldoende informatie, dan is het 
aan u om een afweging te maken om zelf een 
funderingsonderzoek uit te laten voeren.





Overeenkomst


Na een uitspraak van de Hoge Raad in 2011 is duidelijk 
het punt bepaald wanneer een koopovereenkomst is 
gesloten. Samengevat houdt de uitspraak in dat een 
koopovereenkomst pas gesloten is als de 
koopovereenkomst door beide partijen is getekend. Dit 
geldt als u als particulier voor zelfbewoning koopt. 
Koopt u als belegger en gaat u de woning exploiteren 
dan is een mondeling akkoord voldoende en is de koop 
gesloten. Let op, in het laatstgenoemde geval kan de 
verkoper van te voren bepaald hebben dat de koop 
ook in dat geval pas gesloten is ná ondertekening door 
alle partijen.





Ouderdomsclausule


Wanneer een woning ouder is, heeft de woning niet 
alle (technische) kenmerken van een 
nieuwbouwwoning. Door oudere bouwmaterialen en 
andere eisen in de bouwperiode kan het zijn dat een 
woning bijvoorbeeld minder goed geïsoleerd is dan een 
moderne woning.  De ouderdomsclausule is bedoeld 
om de koper van een oudere woning erop te wijzen dat 
hij aan een oudere woning niet dezelfde eisen mag 
stellen als aan een nieuwe woning.





Niet bewoners-clausule


Het kan zijn dat een verkoper niet (recent) in de woning 
gewoond heeft. Denk aan een erfgenaam of belegger. 
Als dit het geval is kan de verkoper niet alles van de 
woning weten. Met name zaken die pas bij het 
bewonen aan het licht komen kan de verkoper dus ook 
niet melden. U als koper accepteert dat en dit wordt 
vastgelegd met deze clausule.



Kwaliteit en deskundigheid heeft Van Zessen Financiële

Diensten hoog in het vaandel staan. Behalve Erkend

Financieel Adviseur zijn we ook aangesloten bij de

Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners en

tevens geregistreerd als Register Private Life Planner.





Leuk om te vermelden is dat we eerder uitgeroepen zijn

door Independer als beste hypotheekkantoor van Zuid

Holland Zuid. Daar zijn we natuurlijk enorm trots op.




We hebben een gezamenlijke ervaring van ruim 40 jaar

en werken samen met meer dan 30 geldverstrekkers.

Hierdoor ben je verzekerd van het beste aanbod tegen de

laagste rente!

Tijdens een kosteloos én vrijblijvend oriëntatiegesprek

nemen we al jouw mogelijkheden door en inventariseren

we jouw wensen en doelstellingen. Je weet dan ook

precies waar je aan toe bent.




Wanneer we jouw dossier in behandeling mogen

nemen gaan we je maximaal ontzorgen en brengen we

alle scenario’s zoals overlijden, arbeidsongeschiktheid,

werkloosheid en pensionering in kaart.




Je wordt aan de hand meegenomen en we gaan je

begeleiden tot en met de notaris. Hierna bieden wij de

mogelijkheid tot een 3-jaarlijkse updategesprek.

Op dit moment ben jij je aan het oriënteren op de aankoop van een (nieuwe)

woning, spannend! Dit betekent dat je ook op zoek bent naar een passende

financiering én de bijbehorende verzekeringen. Van Zessen Financiële Diensten

helpt je daar graag bij. Begin 2010 is ons bedrijf opgericht met de gedachte dat

persoonlijk onafhankelijk advies voor iedereen bereikbaar moet zijn.

wij begrijpen 


uw financiële situatie

Vraag naar de mogelijkheden in

één van onze vestigingen of scan

de QR code en vraag een gratis

kennismakingsgesprek aan.



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 stories 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


