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HOGE BAKSTRAAT 18
3311 WJ DORDRECHT
VRAAGPRIJS € 330.000 K.K.

078 - 89 02 748  

drechtsteden@maartenmakelaardij.nl  

www.maartenmakelaardij.nl 



KENMERKEN

Type woning tussenwoning

Woonoppervlakte 90 m²

Inhoud 357 m³

Bouwjaar 1910

Aantal kamers 3

Aantal slaapkamers 2

Buitenruimte achtertuin

Isolatie gedeeltelijk dubbel glas

Verwarming c.v.-ketel

Warm water c.v.-ketel

Energielabel -



OMSCHRIJVING
Citylovers opgelet! In het centrum van de 
historische binnenstad van Dordrecht, maar 
net in de luwte, vinden we de Hoge Bakstraat 
18. Wat een verborgen PAREL! Deze woning 
met 3 verdiepingen heeft het allemaal; een 
karakteristiek huis vol met authentieke details, 
maar ook strak & modern afgewerkt. Door de 
aangepaste indeling is hier een heerlijk ruime 
doorzon woonkamer gecreëerd, met een 
prachtige visgraat parketvloer. De woning 
beschikt over 2 slaapkamers, een nieuwe 
keuken, maar liefst 2 badkamers EN een diepe 
tuin met veel groen. 

Daarbij is het afwerkingsniveau bijzonder 
hoogwaardig; de wanden zijn glad gestuct, 
elektra en leidingwerk is (deels) vernieuwd en 
vrijwel alle ramen zijn nieuw en voorzien van 
HR++ glas. De bakeliet schakelaars (ook 
vernieuwd) vormen een mooi contrast met de 
strak afgewerkte wanden.




Vanaf hier loop je binnen 5 minuten tussen het 
winkelend publiek en pak je heerlijk het terras 
op een nazomerdag. Hoe fijn is dat?

Leuk detail; vanaf het hoekje van de bank zie je 
het torentje van Villa Rozenhof! 

In deze woning proef je de historie, maar ervaar 
je ook het comfort van een moderne woning. 
Wil jij dit ook ervaren? Neem dan snel contact 
op voor een bezichtiging!




Indeling: 




Begane grond

De woning is gelegen aan de gezellige Hoge 
Bakstraat, met veel vergelijkbare, historische 
panden. De entree van de woning is voorzien 
van de meterkast (10 groepen, 2 
aardlekschakelaars, 1 hoofdschakelaar, dag/
nachtstroommeter, glasvezelaansluiting). In 
2021 is de nieuwe voordeur geplaatst.




Vanuit de entree wordt je overweldigd door de 
hoeveelheid licht en ruimte in de woonkamer. 
Door de aangepaste indeling beslaat de 
woonkamer nu de gehele begane grond, een 
fantastische ruimte waar je kunt genieten van 
de prachtige plafondlijsten, de gave eiken 

houten visgraat vloer, de strakke wanden en de 
gezellige houtkachel (ter overname). Nu de 
koude en natte maanden voor de deur staan 
zie je jezelf hier al helemaal zitten, heerlijk met 
een kop koffie op de bank terwijl je geniet van 
het knisperende haardvuur.







Souterrain

We gaan de trap af en komen in de gezellige 
leefkeuken. Verkopers hebben hier in 2019 
volledig hun eigen twist aan gegeven en het 
resultaat mag er zeker zijn! Ook is hier de 
originele tegelvloer uit ca. 1910 bewaard 
gebleven.

De zwarte keuken in wandopstelling is voorzien 
van een 5-pit gasfornuis met afzuigkap, oven, 
koelkast, vaatwasser en een kunststof 
werkblad. De inbouwkast biedt extra 
bergruimte in de keuken.




Via de keuken betreedt je de gang die leidt 
naar; het toilet (volledig betegeld); de ruime 
waskamer/berging met was aansluiting en 
mechanische afzuiging; de badkamer (volledig 
betegeld) met ruim hoekbad, wastafel, 
designradiator en mechanische afzuiging. Deze 
ruimte werd van oudsher gebruikt als kolenhok, 
de kolen werden hier vanaf de straat via een 
luik (nu een raam) naar binnen geschept. 




Vanuit de keuken kunnen we de tuin in via het 
'klompenhok', een ruimte die vroeger werd 
gebruikt om de klompen te plaatsen, maar die 
nu functioneert als handige entree en ruimte 
biedt voor jassen en schoenen.




De woning beschikt over een verrassend diepe 
tuin op het oosten, waardoor je op ieder 
moment van de dag hier kunt genieten van de 
zon en de schaduw.  



OMSCHRIJVING
Tegen de keuken drink je hier heerlijk je eerste 
kop koffie in de ochtendzon, achterin de tuin is 
het juist in de namiddag weer goed vertoeven. 

De tuin is fraai aangelegd met bestrating, een 
grasveld en achterin een ruime houten berging 
met elektra-aansluiting. Via de achterom kun 
je gemakkelijk met de fiets of scooter erop uit.







1e verdieping

Terug in de woonkamer betreden we de trap 
naar de eerste verdieping. Op de overloop met 
nette laminaatvloer is de toegang tot 
slaapkamers aan voor- en achterzijde en de 
tweede badkamer (hoe handig!) en tevens een 
vaste ladder naar de grote vliering. 




De ruime slaapkamer aan voorzijde beschikt 
over een dakkapel (kozijnen en ramen 
vernieuwd), inbouwkasten, een laminaatvloer 
en strakke wanden.




De slaapkamer aan achterzijde, eveneens van 
een mooi formaat, is voorzien van een 
dakkapel. Hier ligt de originele dekvloer en zijn 
de wanden ook strak afgewerkt.




De tweede badkamer (volledig betegeld) heeft 
een ruime douche met regendouchekop, een 
toilet, een wastafel met meubel en 
mechanische afzuiging.




Eigenaren hebben ook op deze verdieping de 
originele deuren kunnen behouden, deze zijn 
door een speciale bewerking ontdaan van oude 
verflagen (geloogd) en brengen zo een rustige 
en knusse sfeer.




Via de vaste ladder, bovenaan handig 
afgewerkt met een luik, is de vliering 
begaanbaar. Op deze verdieping bevinden zich 
de CV-ketel (Remeha, 2012), de mechanische 
ventilatie box, een dakraam (is aan vervanging 
toe) en vooral veel bergruimte. Leuk detail is je 
op de vliering ook een oude bedstee vindt, die 
nu goed functioneert als opslag. 




De woning is, zoals de gehele rij langs de Hoge 

Bakstraat, een gemeentelijk monument. 
Daarnaast valt de woning binnen het Rijks 
beschermd stadsgezicht. Er is veel te vinden 
over de opbouw en historische waarde van de 
woning. De Gemeente Dordrecht zegt het 
volgende: als onderdeel van een in één 
bouwfase gerealiseerd complex van 
arbeiderswoningen, dat redelijk gaaf bewaard 
is gebleven, bezit het object in architectonisch, 
stedenbouwkundig en bouwkundig opzicht een 
zeldzaamheidswaarde. 







Algemeen:

- Eigen grond, 99 m²;

- Betreft een gemeentelijk monument en Rijks 
beschermd stadsgezicht;

- Schilderwerk zowel binnen als buiten in 
2021/22 uitgevoerd;

- Geen energielabel (monumentenstatus);

- Houten kozijnen, vrijwel overal voorzien van 
nieuwe ramen met dubbel glas (HR++);

- Voorzien van glasvezel aansluiting;

- Koper wordt bij koop eigenaar van de woning, 
tuin, berging en voor 1/20ste aandeel eigenaar 
van het verzamelriool gelegen in de achtertuin 
van de woning;

- Oplevering: medio maart 2023.
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LOCATIE



KADASTRALE KAART
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WIE IS MAARTEN?
In 2009 ontstond op een Rotterdamse 
zolderkamer het idee om het helemaal anders 

te doen. Social media werd de manier om onze 
klanten te bereiken, gecombineerd met een 
persoonlijke aanpak. Met groot succes.




Maarten Makelaardij & Hypotheken is vanuit 
Rotterdam uitgegroeid naar een middelgroot 
kantoor met verschillende vestigingen in 
Rotterdam, Den Haag, Barendrecht en de 
Drechtsteden.

Ben jij al ingeschreven als 
woningzoekende? Schrijf je nu 

in en ontvang gratis als eerste 

al ons aanbod dat voldoet aan

 jouw woonwensen.

SCAN DE QR-CODE!

Volg jij ons al?
Klikbaar

https://www.instagram.com/maartenmakelaardijdrechtsteden/
https://www.facebook.com/MAARTENMakelaardij/
https://www.linkedin.com/company/389009
https://bit.ly/YouTubeMAARTENMakelaardijdrechtsteden


VERDERE INFORMATIE
ONDERZOEKSPLICHT




De verkoper heeft een wettelijke plicht om eventuele 
gebreken te melden als die hem bekend zijn 
(meldingsplicht). Een koper heeft een wettelijke 
onderzoeksplicht en moet zich inspannen om o.a. de staat 
van de woning te (laten) 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 de fundering.





PROCEDURE BIJ BIEDINGEN




Als je interesse hebt in de woning dan kun je een bod 
uitbrengen. Wij vinden het belangrijk dat het 
biedingsproces duidelijk is. Een bod bestaat uit 

een prijs in euro’s, een gewenste opleverdatum en 
eventuele voorwaarden. De meeste gebruikte 
voorwaarden zijn het voorbehoud van financiering en het 
voorbehoud van een bouwtechnische keuring. Verder dien 
je aan te geven of je als particulier of als belegger biedt. 
Je kan een bod uitbrengen via het platform Move.nl op de 
pagina van de desbetreffende woning. Indien er een 
specifieke verkoopprocedure van toepassing is 
(bijvoorbeeld een inschrijving), word je hier per 

e-mail van op de hoogte gebracht.





VOORBEHOUD VAN FINANCIERING




Door een voorbehoud van financiering te maken geef je 
aan de woning te kopen mits je een financiering bij een 
hypotheekverstrekkende instelling verkrijgt. Indien je kunt 
aantonen dat je geen passende financiering kan krijgen, 
heb je de mogelijkheid om de koop te ontbinden. In het 
voorbehoud staat het benodigde hypotheekbedrag 
vermeld. Dit bedrag kan voor de gehele koopsom of een 
gedeelte hiervan zijn. Wij adviseren je om het op te 
nemen bedrag met jouw hypotheekadviseur te 
overleggen. 




Bij het accepteren van dit voorbehoud werken wij mee 
aan de taxatie van de woning door een onafhankelijke 
taxateur. Als je geen voorbehoud van financiering maakt, 
kan een eventuele benodigde taxatie pas na het verlopen 
van de drie dagen wettelijke bedenktijd worden 
uitgevoerd.





VOORBEHOUD BOUWKUNDIGE KEURING




Bij het maken van een voorbehoud voor een 
bouwkundige keuring geef je aan dat je de woning 
bouwkundig wilt laten onderzoeken door een 
professionele partij. Er kan een termijn worden 
opgenomen waar binnen je gebruik kunt maken van dit 
voorbehoud. Daarnaast kan je een maximum bedrag aan 
directe herstelkosten opgeven. Indien de directe kosten in 
het rapport hoger zijn dan het opgegeven bedrag, kun je 
als koper afzien van de koop of opnieuw in 
onderhandeling treden. 

Directe kosten zijn herstelkosten die direct noodzakelijk 
zijn om ergere problemen te voorkomen (bijvoorbeeld 
lekkages, zwam in de vloer, rotte kozijnen e.d.). Zowel het 
bedrag als de tijd waarbinnen je af kunt zien van de koop 
op basis van de bouwkundige keuring kunnen in de 
koopakte worden opgenomen. Dit gebeurt altijd in 
overleg




Als de bouwkundige keuring niet opgenomen is in de 
koopovereenkomst, maar je wel een keuring wil laten 
uitvoeren, zal dit altijd worden uitgevoerd na de drie 
dagen wettelijke bedenktijd.





OVEREENKOMST




De koop is gesloten wanneer de koopovereenkomst door 
beide partijen is ondertekend. Dit geldt als je als 
particulier de woning koopt. Hierbij is een mondelinge 
overeenstemming nog niet bindend en kan de koop nog 
ontbonden worden door zowel de verkopende als 
kopende partij. Wanneer je koopt als belegger, dan is een 
mondelinge overeenkomst juridisch bindend. In het 
laatstgenoemde geval kan de verkoper van tevoren 
bepalen dat de koop ook in dat geval pas gesloten is na 
ondertekening door alle partijen





WAARBORGSOM C.Q. BANKGARANTIE




Een waarborgsom c.q. bankgarantie dient als extra 
zekerheid dat de kopende partij de verplichtingen nakomt 
die voortvloeien uit de koopovereenkomst. De 
waarborgsom bedraagt 10% van de koopsom. Deze 
waarborgsom wordt standaard opgenomen in de 
koopovereenkomst. Je betaalt de waarborgsom aan de 
notaris en dit bedrag wordt bij de overdracht van de 
woning verrekend op de nota van afrekening.





OUDERDOMSCLAUSULE





Wanneer een woning een ouder bouwjaar heeft, wordt er 
een ouderdomsclausule opgenomen in de 
koopovereenkomst. De ouderdomsclausule is bedoeld om 
de koper erop te wijzen dat hij niet dezelfde eisen mag 
stellen aan de woning als aan een nieuwbouwwoning, 
gezien deze andere (technische) kenmerken bezit.





NIET-BEWONERSCLAUSULE




Wanneer de verkoper niet (recent) in de woning heeft 
gewoond, wordt er een niet- bewonersclausule 
opgenomen in de koopovereenkomst. 




Deze clausule wijst koper erop dat verkoper mogelijk niet 
van eventuele gebreken op de hoogte is die pas aan het 
licht komen bij bewoning en deze dus ook niet kan 
melden.



VERDERE INFORMATIE
ASBESTCLAUSULE




Wanneer een woning gebouwd is voor 1993, wordt er in de 
koopovereenkomst een asbestclausule opgenomen. Deze 
clausule wijst koper erop dat het ten tijde van de bouw 
en/of renovatie van de woning normaal was om 
asbesthoudende materialen in de bouw te verwerken en 
dat bij eventuele verwijdering van asbesthoudende 
materialen op grond van de milieuwetgeving speciale 
maatregelen dienen te worden genomen. Dit is de 
verantwoordelijkheid van de koper. Uiteraard heeft de 
verkoper wel een meldingsplicht indien hij/zij op de 
hoogte is van eventuele asbesthoudende materialen.





KEURDERS


www.bouwtechnokeuring.nl

www.perfectkeur.nl





HANDIGE WEBSITES


Bouwvergunningen: www.omgevingsloket.nl

Opvragen bouwtekeningen: 
www.regionaalarchiefdordrecht.nl









Funderingskaart Dordrecht, linker en rechterdeel, te 
vinden op de pagina van de link:







Kenniscentrum Funderingen: www.kcaf.nl 

Bestemmingsplan: www.ruimtelijkeplannen.nl 

Bodemkaart: www.bodemloket.nl/kaart  

Energielabel: www.energielabel.nl 

Monumenten: www.monumentenzorgdordrecht.nl 

NOG VRAGEN?

SCAN DE QR 
CODE VOOR 
ONZE FAQ!

https://cms.dordrecht.nl/inwoners/
Overzicht_Inwoners/Wonen/Funderingsaanpak 

Funderingsproblemen Dordrecht: 

https://cms.dordrecht.nl/inwoners/
Overzicht_Inwoners/Wonen/Funderingsaanpak 

https://cms.dordrecht.nl/inwoners/Overzicht_Inwoners/Wonen/Funderingsaanpak
https://cms.dordrecht.nl/inwoners/Overzicht_Inwoners/Wonen/Funderingsaanpak


Maarten 

Hypotheken
Of het nu gaat om het kopen van een nieuwe 
woning, het oversluiten van een hypotheek, een 
verbouwing of de vraag of je in de woning kunt 
blijven wonen bij scheiding of het overlijden van 

je partner; bij ons kan je terecht!




Bij Maarten Hypotheken begeleiden we je als 
onafhankelijk hypotheekadviseur bij het volledige 
traject. Samen kijken we naar jouw persoonlijke 
situatie en welke hypotheekvorm daar het beste 

bij past. Wij zetten alles op alles om de financiering 
voor jou rond te krijgen! 





MAKELAARDIJ & HYPOTHEKEN




Natuurlijk kun je onze verschillende diensten ook 
combineren. Verkoop of koop je een huis bij ons, 
dan is ook het afsluiten van een hypotheek bij 
Maarten de ideale stap voor persoonlijke alles 
onder één dak service. Doordat we verschillende 
diensten bieden, blijven de lijnen kort en efficiënt. 
Uiteraard blijven we altijd onafhankelijk. 

Ben jij benieuwd naar jouw 
financiële mogelijkheden 

of wil je een second opinion? 
Plan dan een vrijblijvend 
oriëntatiegesprek in door 

de QR-code te scannen.
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Heb je interesse in deze woning?

Plan dan een afspraak in via 

078  89 02 748 - 06 22 14 52 52  (WhatsApp) 





Maarten Makelaardij & Hypotheken 

Kantoor Dordrecht

Johan de Wittstraat 18

3311 KJ Dordrecht

@maartenmakelaardijdrechtsteden

010 - 81 81 487 • drechtsteden@maartenmakelaardij.nl • www.maartenmakelaardij.nl
aankoop • verkoop • taxaties • nieuwbouw & transformatie • hypotheken • verhuur 

https://www.facebook.com/MAARTENMakelaardij
https://www.instagram.com/maartenmakelaardijdrechtsteden/
https://www.linkedin.com/company/389009
https://bit.ly/YouTubeMAARTENMakelaardijdrechtsteden

