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Euryzakade 635

Omschrijving
Elke dag brengt een nieuwe schilderij





Exclusief High - Maestro





“De Oude Maas, het oude Holland, ze vernieuwen zich steeds weer. Water 
stroomt naar de zee, neemt nieuwe schepen en verhalen mee. De oude kerk 
aan de overkant heeft alles al eens voorzij zien komen. Sta stil op je terras en 
neem de tijd, zie vroeger en nu weer samenstromen. Zie de luchten en het 
wassende tij. Elke dag brengt een nieuwe schilderij”.





‘s Morgens wakker worden met het uitzicht op een altijd doorgaand 
scheepvaartverkeer, glijdend over de Beneden-Merwede, de Oude Maas en de 
Noord. Wonen op een locatie die al sinds mensenheugenis belangrijk is voor 
de Hollandse economie. Dichtbij die ene brug die Zwijndrecht aan Dordrecht 
knoopt, de Stadsbrug.





Het deel High telt 36 appartementen, Elk appartement kijkt uit over de Oude 
Maas. Ook de buitenruimtes zijn georiënteerd op het water én op het zonnige 
zuidoosten. Hoe hoger uw woonlaag, hoe weidser het vergezicht. De bovenste 
etage is gereserveerd voor een penthouse, met een oppervlakte die (236 m2), 
en uitzicht dat alle verwachtingen overtreft. En niet alleen maar wat het uitzicht 
betreft.








Euryzakade 635

Omschrijving


Locatie

Het zou een nieuwbouwproject zijn dat in die ene grote havenstad een stukje 
verderop niet zou misstaan. Maar dit is écht Zwijndrecht. Een stad met een 
menselijke maat. En met een project van bijna internationale allure: High & 
l’Eau. Eén appartementengebouw, twee delen. Hoog en laag, beide direct 
gelegen aan de Oude Maas. Een landmark, als hoogste gebouw aan de 
horizon. Met High & l’Eau krijgt Euryza een vervolg in stijl. Hoogwaardig van 
architectuur, met de plezierige laagdrempeligheid van een stad als 
Zwijndrecht.





18e verdieping

Uw eigen Penthouse op een unieke locatie gebouwd





Het gehele Penthouse is door de huidige eigenaar in nauwe samenwerking met 
de Architect geheel op maat ingedeeld naar een praktische en knap niveau





Dit Penthouse heeft een zeer ruime Living en Eetkamer van 104 m2 over de 
volle breedte van het appartementen gebouw direct aan het dakterras, vanuit 
zowel het appartement als vanaf het riante terras van ca 71m2 heeft u een 
magnifiek uitzicht op de oude Dordtse binnenstad.








Euryzakade 635

Omschrijving


Bijzonderheden

- Bouwjaar 2022

- Woonoppervlakte 236 m2

- inhoud 708 m3

- Terras 71 m2

- Geheel nieuwe indeling

- de badkamer, toilet en de keuken worden niet geleverd de technische zijn er 
allemaal wel zie tekening

- Drie slaapkamers voor uw gasten/kinderen met een eigen badkamer

- Hoofdslaapkamer met een eigen inloopkast en eigen badkamer 
voorbereidingen.

- Een riante entree.

- Bijkeuken.

- Twee eigen parkeerplaatsen en een berging





Van der Giessen & Van Herk makelaardij behartigt de belangen van de 
verkopende partij. Neem uw eigen NVM aankoopmakelaar mee.



Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het 
doen van een bod of om in onderhandeling te treden.



Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. 
Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige 
onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle 
opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM 
voorwaarden.



KENMERKEN

Basiskenmerken

236 m² 2022 4

Soort Penthouse
Type Appartement
Aantal kamers 5
Woonoppervlakte 236 m²
Perceeloppervlakte 0 m²
Inhoud 708 m³
Bouwjaar 2022
Tuin Zonneterras
Garage Parkeerkelder, parkeerplaats
Verwarming Vloerverwarming geheel, warmte terugwininstallatie
Isolatie Dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, volledig 

geisoleerd











































KADASTER

Kadastrale gegevens

Adres

Euryzakade 635




Postcode/plaats

3331 MM, Zwijndrecht




Sectie/perceel	

Gemeente Zwijndrecht,  
Sectie B, Nummer 6825




Oppervlakte	

0 m² 



OOK JE HUIS VERKOPEN?

Verkoopprocedure
Snel en goed verkopen

Juist nu is het moment om jouw huis te verkopen. Ook in deze huizenmarkt 
blijft verhuizen een ingrijpende gebeurtenis waarvoor veel geregeld moet 
worden. Als ervaren makelaars regelen we het complete verkoopproces goed 
en snel. Zoals succesvol onderhandelen voor de beste verkoopprijs. Een goed 
begin van jouw toekomst. 




Thuis in jouw straat

Grote kans dat we jouw koper al kennen. Met lokale vestigingen verspreid over 
Zuid-Holland en jarenlange makelaarservaring zijn we ook in jouw buurt 
bekend. En we zijn niet alleen thuis in de regio. Het verkoopproces kent voor 
ons ook geen geheimen. Omdat de focus van onze makelaars op 
klanttevredenheid ligt, denken we altijd met je mee en gaan wij voor jouw 
toekomst. Of het nu gaat om promotie op Funda, lastige belastingregels of de 
onderhandeling voor de best haalbare prijs. Zo haal je maximaal resultaat met 
de verkoop van jouw huis.




Wij kennen de waarde van jouw huis

Benieuwd wat jouw huis zal opbrengen? Misschien zit er meer in dan je denkt. 
Onze makelaars weten de waarde van jouw huis en komen je dat graag 
vertellen. Zo kom je te weten wat een reële vraagprijs is. Met die waardevolle 
informatie kun je echt gaan denken aan jouw toekomst.



Neem contact op met onze vestiging bij jou in de buurt:

Van der Giessen & Van Herk Makelaardij: 0180 42 07 07



DISCLAIMER

Belangrijke voorinformatie
1.



2.

















3.

Bezichtiging(en) vinden uitsluitend plaats na afspraak met de makelaar.

 

Indien u na een bezichtiging een bod wenst uit te brengen op de woning kunt u 
dit via het biedingsformulier in uw Move account doen. Deze kunt u vinden 
onder het kopje ‘Bod uitbrengen’. Uw bieding dient te bestaan uit:

- Een bedrag in euro’s kosten koper;

- Eventueel aangevuld met ontbindende voorwaarde voor financiering, waarbij 

  wij u vragen aan te geven welk bedrag u wilt lenen;

- Opleveringsvoorkeur;

- Eventuele overige voorbehouden.

 

Zodra er overeenstemming is bereikt over de koopsom, de opleveringsdatum en 
alle eventuele overige voorwaarden, zal er een koopovereenkomst worden 
opgemaakt conform het NVM-model met mogelijk onderstaande toevoegingen:

- AVG (Algemene verordening gegevensbescherming);

- Niet zelf bewoningsclausule;

- Ouderdomsclausule;

- Digitale ondertekening;

- Doorhaling hypotheek;

- Energielabel;

- Taxatie.



4. Een mondelinge overeenstemming tussen particuliere verkopers en particuliere 
kopers is niet rechtsgeldig. De koop is pas rechtsgeldig na ondertekening van 
de koopovereenkomst. De koopovereenkomst is op zijn beurt pas 
rechtsgeldigals de particuliere verkoper en de particuliere koper de 
koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk 
Wetboek.

5. Ten aanzien van plattegronden, tekeningen en schetsen: De Meetinstructie is 
gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer 
eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie 
van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in 
meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van meting. Indien koper de 
gebruiksoppervlakte essentieel vindt, wordt hij altijd voor ondertekening van de 
koopovereenkomst in de gelegenheid gesteld om zelf een meting uit te voeren.



Jouw toekomst

Interesse of 
vragen?
Ridderstraat 2

2981 HA RIDDERKERK

Telefoon: 0180 42 07 07

info@vandergiessenenvanherk.nl

vanherk.nl


