
TE KOOP

Prins Hendrikstraat 26, Zwijndrecht
Vraagprijs € 260.000 k.k.

Makelaarskantoor Bremavo

Stationsweg 35

3331 LM  Zwijndrecht

078-6122800

www.bremavo.nl

info@bremavo.nl



“Kom binnenkijken!”



> Kenmerken
Woonoppervlakte



 84 m²




Perceeloppervlakte


 114 m²




Inhoud


 351 m³




Bouwjaar


 1927

> Omschrijving
In de populaire Prins Hendrikstraat gesitueerd woonhuis met diepe tuin en 
berging.




Centraal in Zwijndrecht, op loopafstand van onder andere het Veerplein en 
de waterbushalte en enkele restaurants, ligt dit sfeervolle woonhuis met 
achteraanbouw en zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde een 
dakkapel.

Ook winkelcentrum Walburg, enkele (basis)scholen en het NS-station 
liggen binnen handbereik.

Gedeeltelijk voor voorzien van kunststof kozijnenen en met openslaande 
deuren naar de tuin.

Heerlijk diepe zonnige tuin op het zuidoosten met achterom. 




Indeling:

Entree. Riante woonkamer met open trap naar de verdieping en 
openslaande deuren naar de tuin. De keuken is gesitueerd in de 
achteraanbouw en voorzien van een keurig keukenblok met gaskookplaat, 
afzuigkap en oven. 

Praktische bijkeuken met diverse aansluitinge voor witgoed. Tevens is er 
vanuit de bijkeuken een deur naar de tuin.

Geheel betegelde toiletruimtemet hangend closet.




1e verdieping:

De overloop geeft toegang tot de slaapkamers en de badkamer.

Zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde is een dakkapel geplaatst. 

Ruime slaapkamer aan de voorzijde met kastenwand.

Grote slaapkamer aan de achterzijde. Dit waren oorspronkelijk 2 
slaapkamers.

Op volle hoogte betegelde badkamer met douche en wastafel met 
onderbouw.  




2e verdieping:

Via de overloop door middel van een vlizotrap bereikbare, praktische 
bergzolder. Tevens opstelplats van de c.v.-ketel




Bijzonderheden:

- bouwjaar: 1927. Inhoud: ca. 350 m³. Woonoppervlakte: ca. 85 m² (conform 



NEN 2580 meting)

- centraal gelegen in het historierijke centrum van Zwijndrecht

- op loopafstand van onder andere winkelcentrum Walburg, het 
Veerplein en het NS-station

- ruime houten berging;

- goed onderhouden.




Prijsindicatie € 260.000,-- k.k.

































> Plattegrond Ontdek de begane grond



> Plattegrond en ontdek de 1e verdieping.



> Kadaster Ontdek het perceel...

van Prins Hendrikstraat 26

















“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”

Prins Hendrikstraat 26 te Zwijndrecht.



INTERESSE
in deze woning?

Neem gerust contact met ons op!
We helpen je graag verder.

078-6122800

www.bremavo.nl

info@bremavo.nl

Makelaarskantoor Bremavo

Stationsweg 35

3331 LM  Zwijndrecht


