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Kloosplantsoen 603, 2985 SR Ridderkerk 

Vraagprijs € 35.000,- k.k. 
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Omschrijving 

 

Kloosplantsoen 603, 2985 SR Ridderkerk 
 
Nú te koop: deze garagebox aan het Kloosplantsoen 603 in Ridderkerk! Op korte afstand van het (winkel)centrum van 
Ridderkerk is dit appartementencomplex gelegen, waarin de box zich op de begane grond bevindt. De box is ca. 14 m2 
groot en afgesloten met een handbedienbare overheaddeur. Een handige plek om één of meerdere voertuig(en) te 
stallen. Ook natuurlijk een fijne ruimte om te hobby'en!  
   
Bijzonderheden:    
Handbedienbare overheaddeur;    
Geen elektra, water of verlichting;    
Bijdrage VvE € 14,17,- per maand;  
Actieve Vereniging van Eigenaren;  
Oplevering in overleg, kan snel.   
    
Afmetingen:    
Breed: 2,43 meter (doorgang deur 2,20 meter)  
Diep: 5.82 meter    
  
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 de meting.       
      
De informatieverstrekking mag niet als aanbieding of offerte worden beschouwd. Het dient slechts als uitnodiging tot 
het doen van een bod. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. De makelaar kan op generlei wijze 
aansprakelijk worden gesteld voor de over het object verstrekte informatie. 

 

Vraagprijs € 35.000,- k.k.
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Kenmerken 
Vraagprijs : € 35.000,00 
Soort : Overigog 
Garage : Garage 
   

Locatie 
Kloosplantsoen 603  
2985 SR  RIDDERKERK 
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Aangenaam! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maarten Smit 
Staat altijd voor je klaar, zeer gedreven als makelaar. Trotse papa van Noud, Pip, Seppe en Ot.  
 
Barbera Drinkwaard 
Is 29 lentes jong, werkt sinds 2012 bij Delta Makelaars en is gediplomeerd voor Register Makelaar Taxateur.  
 
Nikita de Wit 
Sinds groep 8 wist ze al dat ze makelaar wilde worden. Inmiddels zet zij zich sinds 2008 iedere dag vol enthousiasme in 
voor dit onwijs leuke vak. In haar vrije tijd zet zij zich graag in voor haar Roparun team of ploft ze heerlijk met een 
goed boek/goede serie en kat op schoot op de bank.  
 
Elise Andeweg 
Werkt met veel enthousiasme sinds 2015 bij Delta Makelaars op maandag, dinsdag en vrijdag. Ze is getrouwd met 
haar Bas en de gelukkige mama van Saar en Bart. In haar vrije tijd houdt ze haar Instagram graag up-to-date! 
 
Kim Bons 
Is sinds 2015 werkzaam bij Delta Makelaars. Is gelukkige mama van Noud en vult haar vrije tijd graag in met haar 
gezin, fotograferen en flink sporten. 
 
Hilde van der El  
Is gek op interieur en styling, kijkt dolgraag mee bij de styling van jouw te verkopen woning, is getrouwd met Herman, 
mama van Lot en shopt er in haar vrije tijd graag op los.  
 
Pauline Dekker 
Houdt ervan om creatief bezig te zijn. Is nauwkeurig en perfectionistisch in haar werk en brengt graag haar vrije tijd 
door samen met Walter.  

 


