
Plein 6 a
4251 AJ Werkendam

€ 469.000 k.k.



Woonopp.

114 m²
Inhoud

ca. 460 m³



Over de woning

Midden in het centrum van Werkendam ligt op de 2e verdieping dit luxe 
penthouse met een terras en loggia. Op de begane grond is een berging. 

De ronde gevel van de woonkamer geeft het appartement een bijzondere 
uitstraling en een vrij uitzicht over het Plein. Het kleinschalige complex is 
gebouwd in 2005 en voorzien van een lift. Parkeergelegenheid is er voor het 
complex. 




Het appartement is voorzien van dak- en spouwmuurisolatie. De vele ramen 
in het appartement zijn van dubbel glas. Verder is er in de woonkamer een 
airco. Vanuit de woonkamer en slaapkamer hebt u toegang tot het terras. Via 
de keuken komt u in de loggia. 




Het woonoppervlak bedraagt 114 m²,  het terras heeft een oppervlakte van 

10 m² en de loggia is 8 m² groot. 




De servicekosten bedragen ca. € 160,-- p/maand.



Indeling

Indeling: begane grond met berging, trappenhuis, meterkast en lift. Op de 
woonverdieping is de entree, geheel betegelde toiletruimte met hangtoilet en 
fonteintje, CV-/wasruimte met de Remeha Quinta HR uit 2005. De 
masterbedroom heeft een  schuifkastenwand en airco. De tweede slaapkamer 
wordt thans als sportruimte gebruikt. De badkamer is geheel betegeld en de 
vloer is afgewerkt met gietvloer, twee wastafels met spiegelwand, 
designradiator, inloopdouche met stortdouche en ligbad.




De woonkamer heeft aansluitend de open keuken met hoekkeuken opstelling. 
De keuken is voorzien van granieten aanrechtblad, 4-pits gaskookplaat met 
oven en afzuigschouw. 




Het woonoppervlak bedraagt 114 m²,  het terras heeft een oppervlakte van 10 
m² en de loggia is 8 m² groot. 



























Kenmerken

Bouwjaar 2005

Inhoud ca. 460 m³
Type woning appartement
Woonoppervlakte 114 m²

Kamers 3
Slaapkamers 2
Tuin zonneterras
Locatie in centrum, vrij uitzicht

Vraagprijs € 469.000 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"



Adres

Hoogstraat 44

4251 CM

Werkendam

Contact

0183 - 30 10 00

info@paansmakelaars.nl

www.paansmakelaars.nl


