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Een ReadyforLiving-woning is bij oplevering 
altijd ‘klaar om te wonen’. Kopers van 
een door ReadyforLiving ontwikkelde 
woning komen naar onze eigen showroom 
om alle binnenafwerking uit te zoeken. 
Naar hun smaak vinden ze daar een luxe 
keuken, complete badkamer, vloer- en 
wandafwerking. 

De woning en al deze luxe binnenafwerking is 
volledig hypothecair financierbaar. 

Kopers worden volledig ontzorgd: de 
woning is helemaal ‘af’ als de sleutel wordt 
overhandigd, men hoeft alleen maar de 
meubels neer te zetten, spiegels en lampen 
worden opgehangen door onze klusjesman… 

ARE YOU READYFORLIVING? 
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LIVING 
IN DORDT.

Wonen in Dordrecht. Aan de rand van het 
historische stadshart. Dat biedt LIVING IN 
DORDT. Een prachtig appartement met een eigen 
parkeerplaats. Alle voorzieningen om de hoek.  

Op de hoek van het Kromhout en het 
Warmoezierspad ontwikkelt ReadyforLiving 20 
appartementen en 15 grondgebonden woningen. 
Een bestaand gebouw wordt herontwikkeld naar 
prachtige appartementen en maisonnettes. Een 
nieuwe plek in de oude stad.
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HOTSPOTS
In 2019 noemde de Britse krant The Times 
Dordrecht een verborgen juweel. Een plek waar 
900 rijksmonumenten herinneren aan de Gouden 
Eeuw, waar je een boottochtje kunt maken op de 
‘slaperige grachtjes’… En dit alles een kwartiertje 
met de trein van Rotterdam. Living in Dordt 
komt aan de rand van het oude centrum, vlakbij 
alle hotspots. Waar moeten we naar toe in 
Dordrecht?

Living in Dordt
Nieuwbouwwoningen en appartementen vlakbij het centrum. Perfect parkeren op het eigen 

afsluitbare parkeerterrein. Naast het mooie, stille hofje van de Wilhelminastichting.  

Volledig kant-en-klaar bij oplevering.

Hoek Kromhout en Warmoezierspad | www.readyforliving.nl
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GOING DORDT.

1   Naar de markt in  
Villa Augustus
De voormalige watertoren van Dordrecht, aan het 

Wantij, werd Villa Augustus. Een plek om te slapen 

en te eten met een geweldige moestuin. Op ‘de 

markt’ worden de producten van Villa Augustus 

verkocht, zoals versgebakken zuurdesembrood, 

taart, groenten en fruit. Ook zijn er bijzondere 

boeken, kunst en brocante. 

Oranjelaan 7 | www.villa-augustus.nl

2

Pik een terrasje  
bij Post
Een heerlijke Gastrobar voor een  

glaasje of een kop koffie met  

zelfgemaakte taarten. Wees welkom 

bij Post, in het voormalige postkantoor, 

vlakbij het station. Post heeft een 100% 

ambachtelijke keuken en werkt met 

seizoensproducten. Elke week komt 

er levering binnen uit Italië met verse 

groenten en verrukkelijke kazen. 

Johan de Wittstraat 128
www.restaurantpost.nl

Een stil hofje 
middenin de 
stad 3
De Wilhelminastichting ligt direct 

naast Living in Dordt. Dit hofje 

met 33 woningen is in 1927-1930 

gebouwd om, volgens de statuten 

‘ouden van dagen, behorende tot 

een protestantse kerkgenootschap, 

van den vrouwelijke kunne’ te 

huisvesten. Het was een gift van 

een welgesteld echtpaar aan de 

stad. Inmiddels wonen er ook 

mannen en echtparen. Tot de jaren 

’80 woonde men hier gratis.  

Kasperspad 1-34



06 LIVING IN Dordt

HOTSPOTS
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Gastvrij  
en prachtig Dordt
Wandel in en rond het centrum, en zie steeds 

nieuwe fotogenieke plekjes! Pak een terrasje of 

maak een rondvaart. Zie 800 jaar Nederland in 

een compacte, mooie binnenstad. 

www.vvvdordrecht.nl 
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Rutte & Zn 4
Als sinds 1872 maakt Rutte & Zn gins, jenevers 

en likeuren aan de Vriezestraat in Dordt. Je 

kunt de distilleerderij bezoeken, proeven en 

kopen in het oude pand aan de Vriezestraat. 

Wereldberoemd is de Celery Gin, waarbij de 

selderij zorgt voor een fris en hartig tintje. Leuk 

om te weten: de allereerste Dry Gin van Rutte, 

in de jaren ’30 van de vorige eeuw, bevatte al 

selderij…

Vriezestraat 130
www.rutte.com

Vis eten en een rondvaart maken  
bij De Stroper 5

Direct naast de Wijnbrug, heerlijke vis en wijn bij De Stroper. Wij namen een 12-uurtje op het 

terras met gerookte zalm, paling, tonijn, garnalenkroket en een kopje soep. Glaasje Chablis erbij? 

Genieten! Vanaf hier is ook een mooie rondvaart met de Dordtevaar.  

Wijnbrug 1 | www.destroper.nl 

HOTSPOTS
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Een magazijn vol 
eten, kunst, muziek 
en fietsen 6
Onder één dak is er een restaurant met 

een prachtige binnentuin (van de hand van 

de wereldberoemde in Dordrecht geboren 

landschapsarchitect Adriaan Geuze), de 

kunstuitleen SBK en diverse conceptstores 

voor muziek, fotografie, kunst en interieur. 

Ze verkopen er ook heel toffe stalen retro en 

vintage sportfietsen van ‘Knappe Fietsen’. 

Ontdek het Magazijn!

Voorstraat 180
www.magazijndordrecht.nl

Ode aan Dordrecht 
in het Dordrechts 
Museum 7

Zes eeuwen schilderkunst vind je in het 

Dordrechts Museum. Van 21 juni tot 23 

augustus 2020 staat ‘de oudste en eerste stad 

van Holland’ en haar inwoners centraal bij de 

expositie ‘Ode aan Dordrecht’. Hier vieren ze het 

800 jarig bestaan van de stad. 

Museumstraat 40
www.dordrechtsmuseum.nl

GOING DORDT.
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LOCATIE
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Dordrecht (118.654 inwoners) heeft 
een prachtige oude binnenstad en ligt 
op een heel bijzonder locatie: waar 
de Merwede zich splitst in de Noord 
en de Oude Maas. De stad kreeg in 
1220 stadsrechten en bestaat in 2020 
dus 800 jaar! Door de eeuwen heen 
was het een belangrijke handelsstad. 

De stad maakt uit van de 
grootstedelijke agglomeratie 
Drechtsteden met circa 280.000 
inwoners. 

Dordrecht heeft een hoog 
voorzieningenniveau. Ten oosten 
en ten zuiden van de stad ligt 
natuurgebied de Hollandse Biesbosch. 

Dordrecht ligt tussen de A15 en A16 
en heeft via de provinciale weg N3 
goede verbindingen in de richtingen 
Rotterdam, Den Haag, Breda en 
Utrecht. Rotterdam en Breda liggen op 
ongeveer 30 autominuten rijden en 
Utrecht is drie kwartier weg.

DORDRECHT
EEN VERBORGEN 

PAREL
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KROMHOUT - 
WARMOEZIERS

PAD 
Living in Dordt komt op de hoek van 
het Warmoezierspad en het Kromhout, 
aan de oostkant van de oude stad. 
Park Merwestein ligt vlak in de buurt, 
net als de terrasjes en winkels aan de 
Vriesestraat. Een mooie woonplek, 
vlakbij de reuring van de stad.

LOCATIE

Station Dordrecht

H I S T O R I S C H E 
B I N N E N S T A D
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In de directe omgeving is voldoende 
parkeergelegenheid voor bezoek. Bewoners 
kunnen hun auto parkeren op het eigen 
afsluitbare parkeerterrein. 

Vanaf het Kromhout fiets je in circa 5 
minuten naar het station, vanaf daar 
ben je bijvoorbeeld in 14 minuten op 
Rotterdam Centraal. 

VOORZIENINGEN DORDRECHT
In de buurt is er voldoende horeca, een theater, museum en bioscoop. Er zijn meerdere 

goede scholen, zowel voor basis- als voortgezet onderwijs, in de omgeving. Ook 

kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen zijn goed verzorgd in Dordrecht. 

Kunst en cultuur
www.kunstmin.nl

www.themoviesdordrecht.nl

Kinderopvang, buitenschoolse opvang 
en peuterspeelzalen 
www.sdk-kinderopvang.nl

www.pipoo.nl

Onderwijs
www.statenschool.opod.nl

www.basisschoolnoordhove.opod.nl

www.dalton-dordrecht.nl

www.jdw.nl

www.hbodrechtsteden.nl
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LIVING IN 
DORDT.

20 APPARTEMENTEN EN 
MAISONNETTES
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Aan het Kromhout herontwikkelt ReadyforLiving een bestaand kantoorgebouw 
naar een appartementencomplex met 20 appartementen en maisonnettes. De 
appartementen hebben drie kamers zijn tussen de 66 m² en 84 m² groot. De 
driekamer maisonnette is tussen de 93 m² en 109 m². Er is ook één vierkamer 
maisonnette beschikbaar, deze heeft een grootte van 157 m². 

PARKEREN
Alle appartementen en maisonnettes van 

het project Living in Dordt hebben een 

eigen, kadastraal benoemde, parkeerplaats 

op het afsluitbare, groene binnenterrein, 

direct achter het complex. Dit is onderdeel 

van de koopsom. Er zijn ook nog extra 

parkeerplaatsen te koop. 

Aan het Warmoezierspad, komt een 

schuifhek met afstandsbediening. Ook 

komt er een afsluitbare poort tussen de 

stadswoningen en appartementen aan het 

Kromhout. 

Laadpalen voor elektrische 
auto's zijn mogelijk, deze 
worden aangesloten op de 
individuele stoomvoorziening, 
zodat je tegen je eigen 

tarief kunt laden.
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De 20 appartementen en maisonnettes 
(tweelaagse appartementen) zijn 
onderdeel van het project Living in 
Dordt. Deze woningen komen in een 
herontwikkeld en compleet vernieuwd 
gebouw aan het Kromhout. 

De appartementen en maisonnettes zijn voorzien van Franse 

balkons (verdiepinghoge dubbele deuren die volledig open kunnen, 

zodat je van de zon kunt genieten) en terrassen. Elke woning in het 

project heeft een eigen parkeerplaats op het groene, afsluitbare 

parkeerhof.  

ROYAAL LEVEN
Alle appartementen (66 m² - 84 m²) zijn voorzien van een royale 

living en twee slaapkamers. De maisonnettes (99 m² - 157 m²) 

hebben twee of drie slaapkamers. Er zijn twee oriëntaties mogelijk: 

uitzicht op het stadse Kromhout of op het groene binnenterrein.       

SITUERING

Volledig  
woonklaar bij 
oplevering

Kopers van LIVING IN DORDT worden volledig ontzorgd. 
Door ReadyforLiving worden de appartementen en 
maisonnettes ‘woonklaar’ opgeleverd: inclusief luxe keuken, 
complete badkamer met Villeroy & Boch-sanitair, laminaat 
op de vloer en wandafwerking. Al deze luxe afwerking kun 
je zelf uitzoeken bij Woon-inspiratie in Lelystad en maakt 
deel uit van de koopsom. Liever een parketvloer of glad 
gestuukte wanden? Dat is ook mogelijk! Lees meer hierover 
vanaf pagina 42.

WONEN 
IN DE 
STAD.
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 Op verdieping -1  bevinden zich de individuele bergingen van elk appartement en een 

gezamenlijke fietsenberging. De individuele bergingen zijn tussen de circa 7 m² en 15 m² 

groot. 

 Op de begane grond  zijn naast de ingangen van het complex en de lift ook de 

maisonnettes met bouwnummer 1 tot en met 5 met een eigen ingang aan het Kromhout en de 

maisonnettes met bouwnummer 6 tot en met 10 met een eigen ingang aan het binnenterrein. 

 Op de eerste verdieping  bevinden zich de slaapverdiepingen en eventuele terrassen van 

de maisonnettes met bouwnummer 1 tot en met 10. 

 De tweede verdieping  bestaat uit de driekamer appartementen bouwnummer 11 tot en 

met 15, te bereiken vanaf een in het midden gelegen gang. 

 De derde verdieping  bestaat uit de driekamer appartementen bouwnummer 16 tot en 

met 20, te bereiken vanaf een in het midden gelegen gang. 

Aan de uiteinden van de gebouw bevinden zich respectievelijk het trappenhuis met lift 

en een vluchttrap. In het hele complex zijn werkkasten opgenomen ten behoeve van de 

schoonmaak. 
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SITUERING

HET 
GEBOUW.
Het gebouw bestaat uit 5 lagen. Met een 
ingang aan het Kromhout en aan de afsluitbare 
parkeerplaats op het binnenterrein. Het gebouw is 
voorzien van een lift.

SITUERING

HET 
GEBOUW.
Het gebouw bestaat uit 5 lagen. Met een 
ingang aan het Kromhout en aan de afsluitbare 
parkeerplaats op het binnenterrein. Het gebouw is 
voorzien van een lift.
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HET 
GEBOUW.



GEVEL AAN HET BINNENTERREIN

1e

BG

2e

3e

BINNENTERREINZIJDE

Bouwnummer 

15

Bouwnummer 

20
Bouwnummer 

11
Bouwnummer 

1Bouwnummer 

7
Bouwnummer 

6
Bouwnummer 

8
Bouwnummer 

9
Bouwnummer 

10

Bouwnummer 

16

INGANG

LIVING IN Dordt  021

IMPRESSIE
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‘Deze 
maisonnette 

kun je ook nog 
gebruiken met 

een kantoor 
of praktijk 

beneden’

Lolke Wijtsma  
ARCHITECT
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ARTIST IMPRESSIE

Met een eigen ingang aan het Kromhout komt deze 
bijzondere vierkamer maisonnette met dakterras. Dit 
tweelaagse appartement is 157 m2 groot met drie zeer royale 
slaapkamers en een prachtige hal en gang op de eerste 
verdieping. Aan het groene binnenterrein heeft dit huis een 
heerlijk dakterras van 28 m2 op het zuiden. De maisonnette 
heeft een berging in de kelder en een eigen parkeerplaats. 

Deze maisonnette is compleet woonklaar bij oplevering, 
inclusief luxe keuken, complete badkamer, vloer, 
wandafwerking en raamdecoratie. 

Een uniek huis

+ grootste huis 
+ van het project 

+ dakterras 

+ 3 slaapkamers



BEGANE GROND
Living van circa 43 m² met luxe open keuken - naar smaak van 

de koper - met een granieten werkblad en inbouwapparatuur. 

Op deze verdieping is ook een toilet en een berging/

techniekruimte. Optioneel kan een kast onder de trap 

worden gemaakt. In de hele maisonnette kom op de vloer 

een hoogwaardig laminaat, waarvan je de finish zelf kunt 

uitzoeken. De wanden worden afgewerkt met een fijne korrel. 

Bij Woon-inspiratie kun je fraaie inbetweens uitzoeken als 

raamdecoratie. 

024 LIVING IN Dordt

MAISONNETTE 
BOUWNUMMER 1

Wil je geen laminaat maar liever PVC of 
parket in een visgraat? Ook dat kan!



EERSTE VERDIEPING
Een prachtige hal en gang brengt je bij drie 

royale slaapkamers (circa 12 m2, 17 m2 en 23 m2), 

een mooie badkamer met luxe sanitair en riant 

tegelwerk (onder andere 60×60 cm op de vloer, 

uit te zoeken door de koper) en een berging 

met aansluitingen voor wasapparatuur. Aan 

de achterzijde: dubbele deuren naar een royaal 

dakterras van 28 m2. 

BINNENKIJKEN

LIVING IN Dordt  025

De Kromhoutkerk uit de negentiende eeuw, 
de ‘overbuur’ van het project
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‘Een nieuwe 
stadswoning, 
maar dan in 
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mentencom-
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Lolke Wijtsma  
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ARTIST IMPRESSIE

Deze maisonnette heeft een eigen ingang aan het Kromhout. 
Het appartement heeft grote deuren op de begane grond 
en eerste verdieping die fungeren als Frans balkon. De 
maisonnettes zijn 93 m2 tot 98 m² groot en voorzien van twee 
slaapkamers op de eerste verdieping. Net als bij alle woningen 
en appartementen in dit project is er een eigen parkeerplaats 
op het achtergelegen parkeerhof. Ook is er een eigen berging 
in de kelder. 

De maisonnette is compleet woonklaar bij oplevering, inclusief 
luxe keuken, complete badkamer, vloer, wandafwerking en 
raamdecoratie.

Ontzorgd wonen in de stad

+ driekamer maisonnette

+ luxe binnenafwerking 

+ volledig ontzorgd



MAISONNETTE  
BOUWNUMMER  
2 T/M 5

BEGANE GROND
Op de begane grond is er een 

grote living (circa 43 m2 bij de 

bouwnummers 2, 3 en 4) met 

open keuken voorzien van 

inbouwapparatuur en granieten 

werkblad. Op deze verdieping is 

ook een berging/techniekruimte, 

te gebruiken als bijkeuken, en 

een toilet. Kopers kunnen bij 

de showroom Woon-inspiratie 

onder andere een keuken, tegels, 

laminaatvloer en raamdecoratie in 

de vorm van inbetweens uitzoeken. 

Zo wordt het écht jouw huis.

028 LIVING IN Dordt

 Vloerverwarming  Net als alle 

appartementen in het gebouw zijn 

deze maisonnettes voorzien van 

vloerverwarming. Dit zorgt voor een 

gezond en aangenaam binnenklimaat. 

Een andere fijne bijkomstigheid: geen 

ruimte kwijt aan radiatoren



BINNENKIJKEN

EERSTE VERDIEPING
Twee slaapkamers (circa 17 m² en 

5 m²), een berging met aansluiting 

voor wasapparatuur en een 

complete, luxe badkamer voorzien 

van royaal tegelwerk (o.a. 60×60 

cm op de vloer en 30×60 cm op de 

wand, naar smaak van de koper) 

Easydrain, Villeroy & Boch-sanitair 

en kranen van Hansgrohe.

Ook op deze verdieping zoekt de 

koper een vloer en raamdecoratie 

uit. De wanden worden afgewerkt 

met een fijne korrel. Alles is gereed 

naar jouw smaak bij oplevering: 

volledig ontzorgd.

Een kookeiland zou 
prachtig staan in deze 
ruimte, zo maak je een 
echte leefkeuken. Laat 
je inspireren in onze 
showroom! 

LIVING IN Dordt  029
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‘Een tweelaags 
appartement 

met 
spectaculair 

dakterras’

Lolke Wijtsma  
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ARTIST IMPRESSIE

De maisonnettes met de bouwnummers 6 tot en met 10 liggen 
aan het groene achterterrein. Bouwnummer 6 ligt op de 
hoek en is 109 m², deze heeft een andere plattegrond. De 
bouwnummers 7 tot en met 10 zijn 99 m² en voorzien van een 
prachtig zonnig dakterras op het zuiden van circa 32 m²! Al 
deze maisonnettes zijn voorzien van een eigen parkeerplaats 
op het afsluitbare parkeerterrein en een berging in de kelder. 

De maisonnettes zijn compleet woonklaar bij oplevering, 
inclusief luxe keuken, complete badkamer, vloer, wandafwerking 
en raamdecoratie.

Zonnige maisonnettes

+ prachtig zonnig dakterras 

+ tweelaags appartement

+ luxe binnenafwerking



BEGANE GROND
Grote living met een royale open 

leefkeuken. Bij bouwnummer 6 is de 

indeling anders en is de living circa 39 

m² groot. De overige bouwnummers 

hebben een living van circa 44 m² 

met ruimte voor een kookeiland. 

Alle woningen hebben een berging/

techniekruimte, te gebruiken als 

bijkeuken.  

Kopers zoeken zelf hun 

binnenafwerking uit: een luxe 

keuken met inbouwapparatuur en 

een granieten werkblad, vloer en 

inbetweens (gordijnen) uit. Dit wordt 

allemaal aangebracht in de woning 

voor oplevering. Niet klussen of 

coördineren dus! 

De wanden worden afgewerkt met een 

fijne korrel. Liever gladde wanden, ook 

dat kan! 

MAISONNETTE  
BOUWNUMMER  
6 T/M 8
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EERSTE VERDIEPING
Bij bouwnummer 6 een slaapkamer 

van circa 21 m² en een slaapkamer van 

9 m² en bij de overige bouwnummers 

een slaapkamer van circa 11 m² en 

een slaapkamer van 8 m² met deuren 

naar het dakterras van circa 32 m² 

met alle ruimte genoeg voor een grote 

tafel, buitenkeuken en een loungeset. 

Verder een berging met aansluiting 

voor wasapparatuur en een complete 

luxe badkamer, naar smaak van de 

koper, voorzien van onder andere een 

Easydrain, sanitair van Villeroy & Boch 

en kranen van Hansgrohe. 

BINNENKIJKEN

Je zoekt je eigen badkamer uit bij onze 
showroom: prachtige matte of juist 
glanzende tegels. Grote maten: 60×60 cm 
op de vloer en 30×60 cm op de vloer… 
Wellicht een accent in een handvorm? Of 
zwarte kranen?

LIVING IN Dordt  033
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‘Het ideale 
driekamer 

appartement, 
met zicht op de 

stad of op het 
groen’

Lolke Wijtsma  
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ARTIST IMPRESSIE

Op de tweede en derde verdieping komen deze turnkey 
appartementen: het ideale driekamerappartement met een 
oppervlakte van tussen de 66 m² en 76 m². De appartementen 
liggen zowel aan de voor als de achterzijde van het gebouw 
en hebben uitzicht op de bomen en de Wilhelminastichting 
en het Kromhout. Het appartement heeft een eigen berging in 
de kelder, waar ook de gezamenlijke fietsenberging is, en een 
eigen parkeerplaats op het afsluitbare parkeerhof. 

Dit appartement is volledig woonklaar bij oplevering, inclusief 
luxe keuken, complete badkamer, vloer, wandafwerking en 
raamdecoratie.

Mijn appartement

+ Franse balkons 

+ twee slaapkamers

+ woonklaar bij oplevering



Deze appartementen, op de tweede en 

derde verdieping, wisselen in maat, 

maar de opzet is hetzelfde: woonkamer 

van circa 30 m² voorzien van luxe open 

keuken, 2 slaapkamers, complete luxe 

badkamer en een techniekruimte met 

aansluitingen voor wasapparatuur. Grote 

deuren en raampartijen in de living 

kunnen gebruikt worden als Frans balkon: 

zo kun je binnen heerlijk van buiten 

genieten. 

APPARTEMENT 
66-76 m2

Getoond: appartement 12 aan de Kromhoutzijde, 74 m2

De badkamer krijgt een 
heel eigen sfeer door de 
keuze van een lichte of een 
donkere tegel 

036 LIVING IN Dordt

 Heerlijk  dit appartement is 

voorzien van vloerverwarming. 

Dit zorgt voor een gezond en 

comfortabel binnenklimaat.



BINNENKIJKEN

Net als bij alle appartementen is er nog 

een aparte berging in de kelder van het 

complex. Ook heeft dit appartement een 

eigen parkeerplaats op het afsluitbare 

parkeerterrein van Living in Dordt. 

Als koper van dit appartement zoek je 

bij onze showroom Woon-inspiratie een 

prachtige, hoogwaardige laminaatvloer 

uit. Er zijn veel verschillende finishes 

mogelijk: van licht eiken tot bijna 

zwart hout. Ook kun je inbetweens 

(raamdecoratie) uitzoeken, als onderdeel 

van de koopsom. De wanden worden 

afgewerkt met een fijne korrel. Je kiest een 

mooie keuken uit, als onderdeel van de 

koopsom voorzien van inbouwapparatuur 

en een granieten werkblad. 

De badkamer is voorzien van Villeroy & 

Boch-sanitair, een Easydrain en kranen 

van Hansgrohe. Je geeft je eigen sfeer mee 

aan de ruimte door het uitzoeken van het 

tegelwerk: 60×60 cm op de vloer en 30×60 

cm op de wand. 

Wil je iets heel anders?  
Ook dat kan! 
Zo wordt het helemaal jouw appartement. 

Alles dat je hebt uitgezocht wordt 

aangebracht in het appartement nog voor 

oplevering. Je hoeft dus niet te klussen 

of te coördineren: ReadyforLiving! Na 

oplevering komt de ReadyforLiving-

klusjesman een halve dag helpen met het 

ophangen van de schilderijen en lampen: 

helemaal ‘af’. 

Een prachtige keuken voor in dit 
appartement, als een meubelstuk 
tegen de wand.

 Bijzonder  appartement 16 op de derde 

verdieping (76 m²) heeft een grotere 

woonkamer waarvan een deel kan worden 

afgesplitst als een aparte werkkamer met een 

berging.

LIVING IN Dordt  037
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‘Een geweldige 
living, met 

ruimte voor een 
grote eettafel’
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ARTIST IMPRESSIE

Appartementen 15 en 20 liggen op een mooie, zonnige hoek 
van het gebouw aan de achterzijde, met uitzicht op bomen en 
de oude gebouwen van de Wilhelminastichting. Opvallend aan 
dit appartement is de royale living: alle ruimte. Appartement 
15 is voorzien van een groot terras. De appartementen hebben 
een eigen berging in de kelder van het complex en een eigen 
parkeerplaats op het achtergelegen, afsluitbare parkeerhof. 

Net als bij alle woningen in Living in Dordt worden 
appartementen 15 en 20 opgeleverd met een luxe keuken, 
luxe badkamer, vloer, wandafwerking en raamdecoratie. Naar 
smaak van de koper en onderdeel van de koopsom. 

Heerlijke living

+ mooi en licht

+ appartement 

+ royale woonkamer

+ woonklaar bij oplevering



Opvallend is de grote living (circa 44 m²) 

met aparte hoek voor de keuken. Hier kun 

je zowel een prachtige hoekkeuken als 

een ‘schiereiland’ maken. Bij appartement 

15, op de tweede verdieping, is vanuit hier 

toegang naar het dakterras van circa 32 

m². Het appartement bestaat verder uit 

twee slaapkamers (circa 12 m² en circa 6 

m²), een badkamer en een techniekruimte 

met aansluitingen voor wasapparatuur. 

In de kelder van het complex is een eigen 

berging, de appartementen hebben een 

eigen parkeerplaats op het afsluitbare 

parkeerterrein.  

Het gehele appartement wordt voorzien 

van wandafwerking met een fijne korrel. 

Kopers van het appartement zoeken al hun 

luxe binnenafwerking zoals de keuken, 

badkamer, vloer en raamdecoratie uit bij 

de showroom van ReadyforLiving: Woon-

inspiratie. Alles wordt afgemaakt, naar 

wens van de koper, voor oplevering van 

het appartement. Je kunt er dus direct na 

sleuteloverdracht gaan wonen. Volledig 

ontzorgd!

APPARTEMENT 
84 m2

Zoek je eigen vloer uit bij Woon-inspiratie! Liever PVC 
of parket? Ook dat kan! 

040 LIVING IN Dordt



BINNENKIJKEN

Alle ruimte voor een prachtig 
‘schiereiland’ en een aparte 
wand met inbouwapparatuur

Terras alleen bij 

appartement bouwnummer 15

LIVING IN Dordt  041
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UITERMATE COMPLEET
De appartementen en maisonnettes van LIVING IN DORDT worden volledig 
woonklaar opgeleverd, inclusief een luxe keuken, luxe badkamer, vloer, 
wandafwerking, raamdecoratie en maatwerkkast. Deze binnenafwerking kan naar 
smaak van de koper worden uitgezocht in onze showroom Woon-inspiratie in 
Lelystad. De luxe binnenafwerking is onderdeel van de vrij-op-naam koopsom van 
het huis. 

READYFORLIVING 
De appartementen en maisonnettes zijn 

'klaar om te wonen' bij oplevering en voorzien 

van alle denkbare binnenafwerking. Zo 

hangt de raamdecoratie en zijn de wanden al 

afgewerkt: niet klussen, direct wonen!

Alle binnenafwerking kun je uitzoeken bij 

Woon-inspiratie in Lelystad die richting 

kunnen geven bij je keuze. Het staat je vrij 

verschillende materialen en mogelijkheden 

te combineren.

Op deze pagina staan een aantal 

voorgestelde afwerkingen voor je woning. 

Het kan ook helemaal anders. Wil je 

bijvoorbeeld meer kasten in de keuken, 

andere apparatuur of luxere kranen? 

Dat is mogelijk. De meerprijs wordt 

dan opgeteld bij de woningprijs en kan 

volledig worden meegenomen in de 

hypotheek.

stroken achter de douche

60x60 op de vloer

LIVING IN DORDT 
BADKAMER.
Complete luxe badkamer voorzien van 

royaal tegelwerk (60×60 op de vloer, 

30×60 op de wand en stroken achter 

de douche), Villeroy & Boch-sanitair, 

Hansgrohe-kranen, handdoekradiator 

en Easydrain. 

De fraaie, matte tegels zijn in veel tinten 

leverbaar, naar keuze van de koper. 

LIVING IN DORDT 
KEUKEN. 

Greeploze keuken in hoogglans of mooi 

mat, voorzien van granieten werkblad, 

Hansgrohe eenhendel mengkraan en 

vijf inbouwapparaten. 

Toch liever een greep? Dat kan! 

Diverse finishes en werkbladen 

mogelijk. In onze showroom zijn 

meerdere innovaties te zien op 

het gebied van apparatuur zoals 

stoomovens, inbouwkoffieapparaten, 

kookplaten, combi-magnetronovens, 

koel-vriescombinaties, vaatwassers 

en afzuigkappen tot aan Quooker 

combikranen.

 Mogelijke kleuren 

luxer sanitair mogelijk Badkamer met Villeroy & Boch  
Architectura-sanitair, ligbad optioneel
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Optioneel: prachtige 
parketvloeren brengen 

warmte in je huis!

Breed assortiment 
vloer- en wandtegels

LIVING IN DORDT 
VLOEREN EN 
WANDEN.
In de appartementen en 

maisonnettes komt een 

hoogwaardige laminaatvloer 

met V-groef voorzien van een 

MDF-plint. Kopers zoeken zelf 

de kleur uit: van whitewash 

tot bijna zwart. De wanden 

worden voorzien van Brander 

Briljant wandafwerking (fijne 

korrel). Zoek jouw vloer- en 

wandafwerking uit in onze 

showroom.

Liever parket of PVC op de 

vloer? Laat je informeren door 

ReadyforLiving!

stroken achter de douche

LUXE 
BINNENAFWERKING 
ONDERDEEL VAN 
DE KOOPSOM - 
WOONKLAAR BIJ 
OPLEVERING

LIVING IN DORDT 
VOLLEDIG ONTZORGD. 
De woningen zijn helemaal ‘af’ bij 

oplevering. Alle binnenafwerking, 

zoals de keuken en badkamer, vloeren 

en wanden, raamdecoratie en overige 

opties zijn aangebracht in het huis 

zodra je de sleutel krijgt. Helemaal 

zoals jij het hebt uitgezocht in de 

showroom. De verhuiswagen kan 

eigenlijk direct komen om je spullen 

binnen te zetten. Na oplevering komt 

de ReadyforLiving-klusjesman een 

halve dag helpen met het ophangen 

van je spiegels, schilderijen en 

lampen… 

kwaliteit sinds 1748

hoge plint

60x60 op de vloer

LIVING IN DORDT 
RAAMDECORATIE.
De ramen worden voorzien van 

'inbetweens' naar smaak van de 

koper.
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PARK
MERWESTEIN.

BUITENKIJKEN

Joggen. Een rondje met de hond.
Picknicken in de zomer.
Verstoppertje.
Wegdromen op een bankje.
Een goed boek.
Snuif de wind en voel de zon.
Het gras tussen je tenen. 
Wuivende bladeren.

Het park is altijd dichtbij.
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PARK
MERWESTEIN.
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ALLES VOOR UW DROOMHUIS!
Heeft u al wensen voor uw nieuwe huis? Misschien weet u al precies hoe het eruit 
moet gaan zien... Of bent u op zoek naar advies? Eén ding kunt u met een nieuwe 
woning altijd gebruiken: inspiratie. Een plek waar u de nieuwste trends kunt zien en 
terecht kunt voor goede raad. 

DIT IS WOON-
INSPIRATIE
In de showroom van ReadyforLiving 

in Lelystad, Woon-inspiratie, vind u 

alles onder één dak: keukens, sanitair, 

tegels, deuren, vloerafwerking, 

wandafwerking, raamdecoratie en 

maatwerkkasten. 

U kunt hier alles voor uw 
droomhuis uitzoeken. 

 Woonexperts om mee te sparren
  Keukens, werkbladen en 
keukenapparatuur
 SieMatic Boutique
  Modelwoning van ReadyforLiving 
(schaal 1:1)
  Modelbadkamers, sanitair en 
tegelwerk 
 Vloeren 
 Wandafwerking
 Deuren
 Raamdecoratie
 Maatwerkkasten 
 Specials 
  Eén aanspreekpunt, voor- en na 
oplevering
  Alles onder één dak: dat scheelt 
veel tijd!
 Woonklaar bij oplevering

DE MERKEN  
VAN  
WOON-
INSPIRATIE 
Wij werken onder andere met de 
volgende partners: 
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KLEUREN
&TRENDS 
2020
BIJ WOON-INSPIRATIE

KOM 
MATERIALEN 
MATCHEN  
IN ONZE 
STALENKAMER

In 2020 zien we veel 
verzadigde kleuren groen, 

camel en poederkleuren. 

Mooi te gebruiken in een 
accentwand of accessoires 
in u nieuwe huis. Meubels 
zijn stoer en beetje retro, 
vaak voorzien van fijne, 

zachte stoffen…

Perfect te matchen met uw 
keuken en vloer.
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WOON
EXPERTS 
OM MEE TE 
SPARREN
Het team van Woon-inspiratie heeft jarenlange 
ervaring met het woonklaar opleveren van woningen. 
Zij zijn expert op een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld 
keukens of sanitair) en kunnen u goed advies geven 
over techniek en trends. Samen met hen maakt u uw 
eigen droomhuis. 

Tijdens een afspraak met ons team - waarvoor ruim 
de tijd wordt genomen - bekijkt u de mogelijkheden en 
creëert u samen een geweldige plek om te wonen. 

Wees welkom! 

Ch
ris

Joaly

M
aarten

M
ar

ce
l
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SIEMATIC 
BOUTIQUE
Woon-inspiratie heeft een eigen SieMatic 

Boutique. Het bekende Duitse keukenmerk, 

sinds 1929 actief in het bouwen van de 

mooiste keukenmeubels, werkt vanuit drie 

lifestyles: Pure, Urban en Classic. 

In de visie van SieMatic is een keuken 

integraal onderdeel van het interieur van 

uw huis. In haar ontwerpfilosofie biedt zij 

allerlei handvatten, onder andere in de 

vorm van materialen, om een keuken een 

mooi meubel te laten zijn in uw living. 

KEUKENS, WERKBLADEN EN 
KEUKENAPPARATUUR
Op de begane grond van onze showroom 

is er inspiratie op het gebied van keukens, 

werkbladen en keukenapparatuur. Er staan 

verschillende keukenopstellingen die op te 

plaatsen zijn in bijna iedere ontwikkeling 

van ReadyforLiving: rechte keukens maar 

ook keukens met een gezellig eiland. We 

maken een plek passend bij uw smaak en 

uw manier van leven. 

Samen met onze keukenexpert kunt u kijken 

naar tientallen fronten en fraaie werkbladen: 

graniet of robuust beton… U kunt matchen 

in onze stalenruimte. In de keukenshowroom 

ziet u verschillende trends. Bijvoorbeeld een 

gave, matzwarte keuken. 

Verder: de nieuwste inbouwapparatuur 

en Quooker kokend water kranen: nu ook 

beschikbaar met gezuiverd, gekoeld en 

bruisend water.

Op zoek naar Keuken-inspiratie?



050 LIVING IN Dordt

MODELWONING  
VAN READYFORLIVING 
SCHAAL 1:1
Hoe breed is mijn woonkamer? Hoe ziet die 
wandafwerking eruit? Wat voor ramen krijg ik…  
Veel vragen van kopers van een nieuwbouw-
woning kunnen we beantwoorden in de 
modelwoning van ReadyforLiving die wij  
op ware grootte hebben gebouwd in 
onze showroom Woon-inspiratie.

INSPIRATIE 
VOOR IN 

DE BADKAMER

MODELBADKAMERS, 
SANITAIR EN TEGELWERK
Bij Woon-inspiratie staan meerdere volledige 

badkameropstellingen conform de laatste trends. De 

maatvoering wordt vaak gebruikt in woningen van 

ReadyforLiving, ook is de optionele vergroting van de 

badkamer goed te zien. 

In een gesprek met onze sanitair- en tegelwerkexpert kunt 

u een volledige badkamer met bijbehorende accessoires 

uitzoeken. We werken met merken als RAK ceramics, 

Hansgrohe-kranen en sanitair van Villeroy & Boch. 

Onze laatste inspiratie: prachtige ‘panelen’ in keramisch 

materiaal met prints van diverse natuursteen. 

Onderhoudsarm en geweldig mooi!
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VLOEREN 
Kwaliteit in parket, PVC, laminaat en tegels bij Woon-inspiratie. We verkopen vloeren van 

diverse bekende merken, waaronder Homeline van Intertap. De vloeren worden bij een 

ReadyforLiving-woning altijd afgewerkt met een fraaie, hoge plint. In de showroom kiest u 

uw finish en bepaalt u daarmee een groot deel van de sfeer in uw nieuwe huis.  

Boven en beneden een andere vloer? Ook dat is mogelijk!

WAND- EN 
PLAFONDAFWERKING

In onze showroom kunt u verschillende wand- en 

plafondafwerkingen bekijken, zoals Brander Briljant- en 

Brander Diamant spuitwerk en glad stucwerk. Woon-

inspiratie verzorgd de wandafwerking en eventuele 

plafondafwerking voor uw nieuwbouwwoning van 

ReadyforLiving. 

DEUREN
Wij voeren een prachtige collectie binnendeuren van 

Svedex: modern en klassiek. De fraaie taatsdeuren van 

Bruynzeel Industrieel geven vormen een mooie toegang tot 

uw nieuwe woonkamer. 
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MAATWERK 
KASTEN

Kasten op maat. Met de juiste 

indeling en hoeveelheid laden. 

Extra bergruimte is één van 

de meest gehoorde wensen 

van woningbezitters. Laat u 

inspireren door de kleuren en 

mogelijkheden…

   ÉÉN AANSPREEKPUNT, 
VOOR- EN NA OPLEVERING 

Woon-inspiratie is het aanspreekpunt 

van kopers van een ReadyforLiving-

woning. Samen met de experts 

maakt u uw droomhuis. Er is één 

partij waarmee u contact heeft 

gedurende het uitzoeken, realisatie 

en nazorg. Service verloopt via de 

merkleveranciers of Woon-inspiratie.

DE VOORDELEN
VAN WOON-

INSPIRATIE
DE SHOWROOM 

VAN READYFORLIVING

RAAMDECORATIE
Rolgordijnen, houten jaloezieën, overgordijnen, 

inbetweens en roman blinds… Woon-inspiratie 

maakt uw huis met de mooiste raamdecoraties. 

Bij ReadyforLiving is raamdecoratie al 

regelmatig onderdeel van de koopsom. Wij 

zorgen dat het hangt bij oplevering, zodat u 

direct kunt wonen. Waarom wachten?

Gesprek over uw
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   ALLES ONDER ÉÉN DAK:  
DAT SCHEELT VEEL TIJD!

Bij veel nieuwbouwprojecten is 

er een aparte keukenleverancier, 

sanitairleverancier en tegelhandel.  

Er moeten meerdere showrooms 

worden bezocht. 

Bij Woon-inspiratie is alles onder één 

dak en in verschillende prijsklassen. 

Wij werken voor ontwikkelaars 

van startersappartementen tot aan 

exclusieve vrijstaande villa’s: daardoor 

leveren we het nieuwste en mooiste 

product voor elke portemonnee. 

Of u nu een appartement bij ons komt 

inrichten of een grote villa: gelijk is de 

aandacht die u krijgt van onze experts. Voor 

iedereen een droomhuis. Afspraken worden 

gecombineerd om voor u een efficiënt 

mogelijke reis richting uw nieuwe thuis te 

maken: dat scheelt allemaal veel tijd…. 

WOON-
INSPIRATIE 
GAAT U VOLLEDIG 
ONTZORGEN…

   WOONKLAAR BIJ 
OPLEVERING

Woon-inspiratie zorgt samen met 

ReadyforLiving dat het huis - zoals de 

naam al zegt - klaar is om te wonen 

bij oplevering. Alles wat is uitgezocht 

bij Woon-inspiratie is in de woning 

aangebracht voordat u de sleutel 

krijgt. Geen tijd kwijt aan klussen, u 

kunt direct verhuizen. Fijn!

SPECIALS

Heb u bijzondere wensen 
zoals airconditioning of een 

open haard? Woon-inspiratie 
heeft een groot netwerk 

van specialisten die zij kan 
inschakelen om dit ook voor 

oplevering te realiseren. 

DE KOFFIE STAAT KLAAR! 

Of wilt u liever thee? Of een frisje. 
Wij staan klaar om u te helpen 

bij Woon-inspiratie! Op afspraak, 
zoals we alle aandacht voor u 

hebben. Laat u inspireren!

ALLES VOOR UW 
DROOMHUIS!

Schoepenweg 59A, 8243 PX Lelystad
Telefoon: 020-2358800, E-mail: inspirator@woon-inspiratie.nl
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BIJ HET VASTSTELLEN VAN DE 
VERKOOPPRIJS VAN LIVING IN DORDT IS 
GEREKEND MET:

+  luxe keuken met 5 inbouwapparaten en 
een granieten werkblad - naar keuze van de 
koper

+  badkamer met royaal tegelwerk, o.a. 
60×60 cm op de vloer en 30×60 cm op de 
wand - naar keuze van de koper 

+  Villeroy & Boch Architectura-sanitair en 
Hansgrohe-kranen

+  Easydrain

+  handdoekradiator

+  hoogwaardige laminaatvloer met hoge 
witte MDF-plint - naar keuze van de koper

+  wandafwerking brander briljant in wit 
(fijne korrel)

+  raamdecoratie in de vorm van 
'inbetweens'  - naar keuze van de koper

Alles te bekijken en uit te zoeken bij onze showroom 
Woon-inspiratie.

WOON
KLAAR 
BIJ OPLEVERING
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REFERENTIES LUXE BINNENAFWERKING 
READYFORLIVING DOOR WOON-INSPIRATIE

Raak geïnspireerd door deze woonklare  
ReadyforLiving-woningen 

REFERENTIES
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WOONTREND

BLACK.
Een bekende stylist zei ooit: ‘wit is de kleur van de jeugd, als je volwassen bent maakt 
je je huis zwart’. Het jaar 2020 lijkt dan een volwassen jaar,, want zwart is een kleur 
die je heel veel terugziet. Stemmig, sfeervol en chique. In een mooie mix van mat en 
glans. 

KITCHEN.
Raak geïnspireerd door onze zwarte 
keukens: in hout, mat- en hoogglans 
zwart. 

BATHROOM.
Wit sanitair met matzwarte kranen. Of 
zwart sanitair met witte kranen. Een spel 
van contrast.
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We zien het steeds vaker: zwarte 
kranen, zwarte wasbakken.

QUOOKER.
Ook de Quooker kokend-waterkraan is nu 
beschikbaar in chique zwart.

DOORS.
Deze fraaie zwarte industriële  
deuren zijn optioneel bij  

LIVING IN DORDT. 
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20 APPARTEMENTEN EN MAISONNETTES 
KROMHOUT, DORDRECHT

1. PEIL
Als peil wordt aangehouden de bovenkant 

van de dekvloer van de begane grondvloer 

van het gebouw. 

2.  FUNDERING & 
CONSTRUCTIE

De fundering en de dragende constructie 

van het bestaande gebouw blijven 

gehandhaafd en zullen dienen als basis 

voor het appartementengebouw. Daar 

waar aanpassingen en/of uitbreidingen 

nodig zijn aan de fundering en constructie 

wordt dat uitgevoerd op aanwijzing van 

de constructeur. De bestaande vloeren 

worden voorzien van een zogenaamde 

zwevende dekvloer. De scheidingswanden 

worden opgebouwd als metal-stud 

wanden. De platte daken worden voorzien 

van nieuwe dakbedekking.

3. GEVELS
Bestaande betonelementen die in het 

zicht blijven worden voorzien van 

keimwerk in nader te bepalen kleur. 

De nieuwe gevelonderdelen bestaan 

grotendeels uit houtskeletbouw 

elementen voorzien van minerale 

steenstrips.  Stedenbouwkundige- en/

of welstandseisen kunnen leiden tot 

toepassing van bepaalde kleuren.

De nieuwe buitenkozijnen met ramen en 

deuren van de appartementen worden 

TECHNISCHE 
OMSCHRIJVING

ONDERDEEL MATERIAAL KLEUR 
 Gevels 

Metselwerk (nieuw) baksteen bruin / als bestaand
Bestaande gevelelementen beton Dordts grijs
Nieuwe gevelelementen steenstrips rood/oranje
Voegwerk metselwerk voegspecie grijs

 Daken 

Platte dak bitumen antraciet / zwart
Dakterrassen (indien van 
toepassing)

beton tegels naturel/grijs

 Kozijnen / ramen / deuren 

Gevelkozijnen hardhout Dordts grijs
Gevelramen hardhout Dordts grijs
Frans balkon deuren hardhout Dordts grijs
Kaders om kozijnen metaal Dordts grijs
Waterslagen metaal Dordts grijs

 Binnenafwerking 

Binnenkozijnen staal lichte kleur / wit
Binnendeuren hardboard/honingraat vulling lichte kleur / wit
Trappen (indien van toepassing) vurenhout lichte kleur / wit
Vensterbanken kunststeen wit/grijs genuanceerdK
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gemaakt van hardhout en worden dekkend 

in kleur afgewerkt. Alle ramen en deuren 

in de gevels van de appartementen worden 

voorzien van isolerende beglazing.

4.  BINNENKOZIJNEN 
/DEUREN

De binnenkozijnen zijn stalen 

montagekozijnen grotendeels voorzien 

van bovenlichten. De binnendeuren zijn 

fabrieksmatig afgewerkte opdekdeuren, in 

lichte kleur. Ter plaatse van het toilet en de 

badkamer worden dorpels toegepast.

5. ISOLATIE- 
VOORZIENINGEN
De begane grondvloer, de gevels en het 

dak van het gebouw worden geïsoleerd 

uitgevoerd.

6. INSTALLATIES
WATER, ELEKTRA,  
CAI EN KPN

Ieder appartement wordt voorzien van 

een lucht-/water warmtepomp ten 

behoeve van de verwarming en het 

warmtapwater. Het appartement wordt 

door middel van vloerverwarming 

verwarmd. De installatie wordt geregeld 

middels een kamerthermostaat. De 

warmwaterinstallatie heeft aansluiting op 

de kranen in de keuken en de badkamer. 

VENTILATIE

De ventilatievoorziening in het 

appartement bestaat uit een systeem met 

natuurlijke toevoer middels roosters op het 

glas en mechanische afvoer. De keuken, 

het toilet, de badkamer en de opstelplaats 

van de wasmachine worden mechanisch 

geventileerd middels een ventilatiebox. 

Deze ventilatie-unit heeft een regeling 

met meerdere standen teneinde aan 

de verschillende ventilatiebehoeftes te 

kunnen voldoen.

7. HANG- EN 
SLUITWERK
Alle sloten in buitendeuren worden 

voorzien van **SKG® cilindersloten en 

zijn gelijksluitend. Alle scharnieren van 

ramen en naar buitendraaiende deuren 

worden voorzien van een dievenlip. 

Het hang- en sluitwerk voldoet aan 

inbraakwerendheidsklasse 2 volgens het 

Bouwbesluit.
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BUITENENTREE 
(BOUWNUMMER 1 T/M 10)
Ter plaatse van de voordeur wordt een 

(buiten)lichtpunt (met schakelaar in de 

hal) aangebracht voorzien van armatuur.

HAL
De wanden worden voorzien van Briljant 

spuitwerk. Het plafond wordt met 

spuitwerk afgewerkt. In de hal wordt 

een meterkast geplaatst. Deze wordt 

ingericht en afgewerkt volgens de eisen 

van de desbetreffende nutsbedrijven. De 

voordeur wordt voorzien van het nodige 

hang- en sluitwerk, bestaande uit een 

meerpuntssluiting met profielcilinder 

en scharnieren, die voldoen aan 

inbraakwerendheidsklasse 2 van het 

Bouwbesluit. De trap naar de verdieping 

(alleen bouwnummers 1 t/m 5) is een 

dichte houten trap. Bij de trap wordt 

een schakelaar voor de verlichting op de 

overloop geplaatst. Er wordt een lichtpunt 

aangebracht met schakelaar en een 

schakelaar ten behoeve van het (buiten)

lichtpunt. In de hal wordt een enkele 

wandcontactdoos aangebracht. De vloer 

wordt afgewerkt met laminaat en hoge 

mdf plinten. Achter de voordeur wordt een 

schoonloopmat aangebracht.

TOILETRUIMTE
De vloer wordt afgewerkt met 60x60 cm 

vloertegels. Tussen het toilet en de hal 

wordt een dorpel aangebracht.

De wanden worden rondom betegeld met 

wandtegels afmeting 30×60 cm tot 120 

cm boven de vloer. De wandgedeelten 

boven het tegelwerk worden van spuitwerk 

voorzien, evenals het plafond. Er wordt 

een hangend toilet aangebracht van het 

merk Villeroy & Boch evenals de fontein 

met fonteinkraan van Hansgrohe. Er wordt 

een lichtpunt met schakelaar aangebracht. 

De toiletruimte wordt mechanisch 

geventileerd.

WOONKAMER
De wanden worden voorzien van Briljant 

spuitwerk. In de woonkamer wordt een 

loos aansluitpunt voor de kabeltelevisie 

en een loos aansluitpunt voor de telefoon 

aangebracht. Het plafond wordt met 

spuitwerk afgewerkt. De gewenste 

basistemperatuur wordt ingesteld via 

een kamerthermostaat. De vloer van de 

woonkamer en keuken wordt voorzien van 

laminaat met hoge mdf plint.

De trap naar de verdieping (alleen 

bouwnummers 6 t/m 10) is een open houten 

trap. Bij de trap wordt een schakelaar voor de 

verlichting op de overloop geplaatst.

Bij de appartementen met bouwnummers 1 

t/m 10 wordt in de voorruimte voor het toilet 

een lichtpunt met enkelpolige schakelaar 

aangebracht. De afwerking van wanden, vloer 

en plafond zijn gelijk als in de woonkamer.

KEUKEN
De wanden worden voorzien van 

Briljant spuitwerk. Het plafond wordt 

met spuitwerk afgewerkt. Er wordt een 

meerstandenschakelaar ten behoeve van 

de mechanische ventilatie aangebracht.

Standaard wordt een hoogglans greeploze 

keuken aangebracht, voorzien van 

vaatwasser, combimagnetron, koelkast, 

afzuigkap en elektrische kookplaat. De 

keuken wordt voorzien van een granieten 

aanrechtblad.

20 APPARTEMENTEN EN MAISONNETTES 
KROMHOUT, DORDRECHT

AFWERKING  
PER VERTREK
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DISCLAIMER
Deze verkoopdocumentatie is met de grootste 
zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat 
zaken foutief zijn weergegeven. Dit is een 
informatieve brochure, geen verkoopstuk. 
Officiële verkooptekeningen, technische 
omschrijving en materiaalstaat zijn leidend. Aan 
deze documentatie kunnen geen rechten worden 
ontleend. Gebruik van deze documentatie, of 
delen ervan, alleen in geval van toestemming 
door ReadyforLiving BV. 

Voor meer informatie over de keukens 

kunt u een afspraak maken met Woon-

inspiratie..

BIJKEUKEN  
(BOUWNUMMERS 1 T/M 10)
De wanden worden voorzien van Briljant 

spuitwerk. Het plafond wordt met spuitwerk 

afgewerkt. De vloer wordt afgewerkt met 

laminaat en hoge mdf plinten. Er wordt een 

lichtpunt aangebracht met schakelaar en 

een enkele wandcontactdoos. 

TECHNIEK RUIMTE / BERGING 
De wanden, vloer en plafond zijn 

onafgewerkt. Er wordt een lichtpunt met 

schakelaar en een enkele wandcontactdoos 

aangebracht. De binnenunit van de 

warmtepomp, boiler en aanverwante 

installatietechnische onderdelen worden 

in de berging geplaatst.  Tevens wordt 

een waterafvoerpunt ten behoeve van 

de aansluiting voor de wasautomaat 

aangebracht. 

SLAAPKAMERS
De wanden worden voorzien van 

Briljant spuitwerk. Het plafond wordt 

met spuitwerk afgewerkt. Onder de 

raamkozijnen, daar waar zich een 

gemetselde borstwering bevindt, worden 

natuursteen composiet vensterbanken 

aangebracht. De vloeren worden voorzien 

van laminaat met hoge mdf plint.

BADKAMER
De vloer wordt voorzien van 60×60 cm 

vloertegels. De wanden worden betegeld 

met 30×60 cm wandtegels tot aan het 

plafond. Het plafond wordt met spuitwerk 

afgewerkt.

De badkamer wordt voorzien van een 

tweede hangend toilet, Easydrain, 

wastafel, spiegel en desing radiator. Het 

sanitair is van het merk Villeroy & Boch en 

de kranen van het merk Hansgrohe.

Er worden twee lichtpunten aangebracht, 

waarvan één boven de wastafel, te 

bedienen middels gescheiden schakelaars 

in de badkamer. Naast de wastafel wordt 

tevens één enkele wandcontactdoos 

aangebracht. 

De badkamer wordt op mechanische wijze 

geventileerd te bedienen middels een 

meerstandenschakelaar. Tussen badkamer 

en gang wordt een dorpel aangebracht.

GANG VOOR SLAAPKAMERS 
EN BADKAMER
De wanden worden voorzien van 

Briljant spuitwerk. Het plafond wordt 

met spuitwerk afgewerkt. Er wordt 

een lichtpunt met wisselschakelaar 

aangebracht en een enkele 

wandcontactdoos in combinatie met één 

van de schakelaars aangebracht. Op de 

vloer wordt laminaat aangebracht voorzien 

van een hoge mdf plint.
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Middenin de moestuin.
Aan het Wantij.
Geuren de bloemen en de appeltaart. 
Hoor je de vogeltjes.
Groeit de groente.
Proef en geniet je. 

VILLA 
AUGUSTUS.

BUITENKIJKEN
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MAKELAARS

Merwe Makelaars
Jan Valsterweg 50
3315 LG Dordrecht

Tel: 078-2048045
E-mail: info@merwemakelaars.nl

Van der Giessen &  
Van Herk Makelaardij
Ridderstraat 2
2981 HA Ridderkerk

Tel: 0180-420707
E-mail: info@vandergiessenenvanherk.nl

SHOWROOM

Woon-inspiratie
Schoepenweg 59A
8243 PX Lelystad

Tel: 020-2358800
E-mail: inspirator@woon-inspiratie.nl 

ONTWIKKELAAR

ReadyforLiving Projectontwikkeling
Concertgebouwplein 14
1071 LN Amsterdam
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www.rabobank.nl/ijsselmonde-drechtsteden

Wonen in Living in Dordt 

Bel ons voor een afspraak

Vrijblijvend financieel advies op
maat

Living in Dordt: een kleinschalig en hoogwaardig nieuwbouwproject van 20

appartementen en 15 stads- en erfwoningen in Dordrecht aan het Kromhout en

Warmoezierspad. Alle woningen en appartementen krijgen een eigen parkeerplaats op het

afgesloten binnenterrein. De huizen zijn volledig woonklaar bij oplevering. Onderdeel van

de koopsom zijn een luxe keuken, luxe badkamer, vloer, wandafwerking en raamdecoratie,

naar smaak van de koper.

Voor een vrijblijvend financieel advies op maat kun je terecht bij de Rabobank. 

Bij Living in Dordt koop je een energiezuinige woning en kom je in aanmerking voor

duurzaamheidskorting. 

Financieringsverklaring

Bij inschrijving voor een woning dien je aan te tonen dat de koopsom financieel haalbaar

is. Onze financieel adviseurs kunnen je snel een financieringsverklaring afgeven. Bel Marvin

Verweij (06- 20823709) of Gertjan Rothman (06- 30070393) en maak een afspraak voor een

gratis telefonisch of video-oriëntatiegesprek en een financieringsverklaring.
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LIVING 
IN DORDT.

VOGELVLUCHT





Van der Giessen & Van Herk Makelaardij
Tel: 0180-420707
E-mail: info@vandergiessenenvanherk.nl 

ONTWIKKELAAR

MAKELAARS

Merwe Makelaars
Tel: 078-2048045
E-mail: info@merwemakelaars


