
MERWEHOOFD – PAPENDRECHT
16 HERENHUIZEN

RUSTIG WONEN MET ALLE 
VOORZIENINGEN OM DE HOEK



Kenmerken
• Woonoppervlakte 

 vanaf 116 m2 tot 133 m2

• Kavels vanaf 133 m2 tot 196 m2

• Tuin op het noordoosten

• 3 of 4 slaapkamers

• Voorzien van stadsverwarming

• Eigen parkeerplek in 

 de parkeerkelder

• Inclusief keuken, sanitair en 

 tegelwerk

Koopsom vanaf 295.000,- v.o.n.

Kenmerken

• Woonoppervlakte 

 vanaf 149 m2 tot 195 m2

• Kavels vanaf 100 m2 tot 138 m2

•  Bouwnrs. 6, 11 en 12 hebben 

 een grote kelder vanaf 35 m2

• Tuin op het zuidwesten of 

 noordwesten

• 4 slaapkamers

• Voorzien van stadsverwarming

• Eigen parkeerplek in de 

 parkeerkelder

• Inclusief keuken, sanitair en tegelwerk

Koopsom vanaf € 310.000,- v.o.n.

4 TWEELAAGSE HERENHUIZEN 12 DRIELAAGSE HERENHUIZEN

Begane grond Begane grondEerste verdieping Eerste verdieping Tweede verdieping



Voorbehoud verkoopdocumentatie

De verkoopdocumentatie is met de grootste zorg samengesteld, aan 

de hand van gegevens zoals die ten tijde van het samenstellen van 

deze brochure bekend waren. Desondanks maken wij een 

voorbehoud ten aanzien van eventuele wijzigingen die onder andere 

voortkomen uit eisen en wensen van overheden en/of nutsbedrijven. 

Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Het ontwikkelen van een nieuwbouwlocatie is een dynamisch proces 

dat voortdurend aan verandering en verfijning onderhevig is. De 

omgevingsschetsen zijn dan ook niet meer dan een 

momentopname. Wijzigingen met betrekking tot de situering van 

omliggende bebouwing, groenstroken, voet- en fietspaden, 

parkeervoorzieningen, bovengrondse nutsvoorzieningen en 

dergelijke kunnen zich dan ook voordoen.

 

De inrichtingen van de plattegronden zijn een vrije impressie van de 

illustrator en wijken mogelijk af van het standaard afwerkingsniveau. 

Aan de impressies, maatvoeringen en sfeerplattegronden kunnen 

zodoende geen rechten aan worden ontleend (ook niet qua 

kleurstelling). Voor de jui ste informatie wordt verwezen naar de tot 

de contractstukken behorende verkooptekeningen en technische 

omschrijving. 
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Waltmann Makelaars

Veerweg 139

3351 HC Papendrecht

T 078 644 21 10

E papendrecht@waltmann.com

VORM Bouw B.V.

Veerweg 165

3351 HC Papendrecht

ONTWIKKELING

BPD

Poortweg 2

2612 PA  Delft

T 088 123 45 67

 www.facebook.com/merwehoofd

VERKOOPINFORMATIE

IETS VOOR JOU?
KIJK OP WWW.NIEUWBOUW-MERWEHOOFD.NL


