
Kruisstraat 1 a
4251 CT Werkendam

€ 325.000 k.k.



Woonopp.

68 m²
Inhoud

ca. 200 m³



Over het appartementencomplex

In 2005 is dit kleinschalige appartementencomplex gebouwd op een locatie 
midden in het centrum van Werkendam. Bij de bouw van het complex is de 
originele bouwstijl in acht genomen, aangezien de voorzijde van het complex 
oogt als een drietal herenhuizen. 




De entree bevindt zich aan de Kruisstraat. Hier komt u in de centrale hal met 
brievenboxen, trappenhuis, bergingen en lift. Het betreffende appartement 
ligt op de 1e verdieping. Bij het appartement hoort een eigen berging met 
elektra.



De entree met de brievenboxen, 
trappenhuis en lift.



Over het appartement

U komt binnen in de hal, waar zich de meterkast, het toilet en de toegang tot 
de slaapkamers en woonkamer zich bevinden. 




De woonkamer is ca. 24 m² groot en heeft een Frans balkon dat uitkijkt over 
de Kruisstraat. De open keuken is in landelijke stijl en voorzien van 
inbouwapparatuur (4-pits gasstel, afzuigkap, spoelbak, ½ vaatwasser, 

koel-/vriescombinatie), een voorraadkast en CV-/wasruimte. Daarnaast 
geeft de keuken toegang tot het balkon, welke op het westen is gesitueerd. 




De slaapkamer aan de voorzijde van de woning is ca. 8,5 m² groot en heeft, 
net als de woonkamer, een Frans balkon. De slaapkamer aan de achterzijde 
is ca. 11,5 m². De badkamer is geheel betegeld in een lichte kleurstelling en 
heeft een douchecabine, wastafelmeubel en hangtoilet. 




De woning is voorzien van een videophone. De CV combi-ketel is uit 2005, 
Nefit Economy HR. 



De woonkamer met de 
aangrenzende keuken.



De keuken is v.v. 
inbouwapparatuur.



Het appartement heeft 

2 slaapkamers.



De badkamer en het separate 
toilet.



Aan de achterzijde bevindt 

zich een balkon op het westen.



Ligging en locatie

Werkendam heeft u veel te bieden. De supermarkt en parkeergelegenheid ligt 
op loopafstand en de "winkelpromenade" van Werkendam is eveneens op 
kleine afstand. Verder zijn er basisscholen, sport- en medische 
voorzieningen. Op recreatiegebied hebt u vanuit Werkendam verschillende 
mogelijkheden. Wandelen langs de Merwede, fietsen in de Biesbosch, kortom 
voor elk wat wils!




Kortom een keurig appartement op loopafstand van de ruime voorzieningen 
die Werkendam u te bieden heeft.





Kenmerken

Bouwjaar 2005

Inhoud ca. 200 m³
Type woning appartement
Woonoppervlakte 68 m²

Kamers 3
Slaapkamers 2
Tuin zonneterras
Locatie in centrum

Vraagprijs € 325.000 k.k.











Wonen in Werkendam

Werkendam is een prettig dorp met een hoog voorzieningenniveau. Er zijn winkels, scholen, kerken,

verenigingen, sportclubs, natuur, een zwembad en er is veel bedrijvigheid. Het grenst aan Nationaal

Park "De Biesbosch", waar u heerlijk kunt recreëren. Landelijk gezien is de ligging van Werkendam 
zeer gunstig, want binnen 10 minuten rijdt u op de A27 of A15. Vanaf "De Tol" is het openbaar 
vervoer ook goed geregeld.

"Een dorp 
met vele 
gezichten"



Al meer dan 35 jaar een begrip in de regio Land van Heusen en Altena

Colofon

Dit object wordt verkocht onder begeleiding van Paans Makelaars.



Voor meer informatie over dit object of het plannen van een bezichtiging kunt u contact opnemen 
met Paans Makelaars.




Wij horen graag van u.
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