
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comfortabel wonen 
 

 zonder zorgen

 
Appartementencomplex 

 

Sleijeborgh 
 

Lijsterweg Sliedrecht 
 
 

 
 
 
 
 

34 luxe huurappartementen 
met individueel Servicepakket 



Stichting Drechtstreek  
Sliedrecht 
 
Doelstelling 
De Stichting tot het bouwen en exploiteren van 
woongebouwen voor senioren en anderen ‘Drechtstreek’ heeft 
ten doel werkzaam te zijn in het belang van de verbetering 
van de volkshuisvesting in de gemeente Sliedrecht en 
omgeving (uit de statuten). 
 
De Stichting exploiteert sinds 1971 ’Serviceflat Drechtstreek’ 
met 152 huurappartementen en een uitgebreid servicepakket. 
 
Inspelend op de hedendaagse woonwensen is het initiatief 
genomen nieuwe luxe huurappartementen te realiseren met 
veel leefruimte en een hoog uitvoerings niveau in het duurdere 
huursegment.  
 
Het complex zal naar verwachting eind 2007 worden 
opgeleverd, naar een ontwerp van Zijderhand Architecten 
Hendrik Ido Ambacht. 
 
 
Stichting Drechtstreek 
Lijsterweg 31 
3362 BB Sliedrecht 
Telefoon 0184 414355 
 
www.serviceflatdrechtstreek.nl (binnenkort beschikbaar) 
e-mail info@serviceflatdrechtstreek.nl 
 
december 2005 

Sleijeborgh 
 
 
Comfortabel wonen zonder zorgen in het luxe 
huurappartement met individuele afspraken over de service en 
dienstverlening. Vastgelegd in woonservice en zorgservice 
afspraken. 
 
 
Wie zelfstandig wil blijven en indien nodig toch een beroep wil 
doen op allerlei denkbare hulp kiest voor wonen in een 
appartementengebouw afgestemd op de wensen van deze 
tijd. 
 
 
Geen zorgen meer over onderhoud van huis en tuin, alle 
aandacht voor veiligheid, een alarmoproepsysteem 
beschikbaar zaken, die huren interessant maakt. 
 
 
Sleijeborgh is gelegen in het oostelijk deel van Sliedrecht met 
in de directe omgeving een supermarkt en gezondheidscentra 
o.a. een huisartsencentrum en een apotheek. 
 
 
Sliedrecht is een gemeente met circa 24.000 inwoners met 
een ruim aanbod van winkels en is prachtig gelegen aan de 
Merwede. In de Alblasserwaard met steden als Dordrecht, 
Gorinchem en Rotterdam niet ver weg.  
 
Heeft u interesse dan geven wij graag uitgebreide informatie 
in een persoonlijk gesprek. 

































TOELICHTING 
 
 
Appartementengebouw  
SLEIJEBORGH 
Sliedrecht 
 
Brochure 
 
De in deze brochure 
aangegeven maten en 
omschrijvingen zijn zo 
nauwkeurig mogelijk 
samengesteld maar kunnen 
afwijkingen hebben na 
realisering van het gebouw. 
 
De stichting behoudt zich het 
recht voor bestekswijzigingen 
door te voeren. 
 
Algemeen 
Het appartementencomplex 
heeft 9 woonverdiepingen, 
een begane grond met 
algemene ruimten en een 
halfverdiepte parkeergarage. 
 
De afwerking van de 
buitengevels bestaat uit 
roodpaarse baksteen met een 
plint van grijs natuursteen. 
 
Het gebouw heeft twee 
entree’s. De hoofdentree 

heeft een bordes en wordt 
bereikt via een trap of 
hellingbaan.  Aan de zuidzijde 
is een toegang op 
straatniveau met lifttableau 
voor gebruik door bewoners 
en dienstverlening. 
 
Het terrein zal worden 
afgewerkt met bestrating, 
groenvoorziening, waarnodig 
erfafscheidingen. 
 
Parkeren 
Er is een inpandige 
parkeerkelder met 23 
plaatsen en een met een 
slagboom afgesloten buiten 
parkeerplaats aan de 
achterzijde met 13 plaatsen. 
 
Algemene- en 
Verkeersruimten 
De hoofdentree bevindt zich 
op de begane grond en heeft 
automatische deuren vanuit 
elk appartement bedienbaar. 
De vloer in de hal wordt 
afgewerkt met natuursteen. In 
de entree/tochtsluis 
postkasten, bellentableau en 
een intercom/videofoon 
installatie. De verdiepingen 
zijn via lift en trappenhuis 
bereikbaar. 

Op de begane grond zijn 
enkele nog nader te bepalen 
ruimten gesitueerd, waarvan 
er één in overleg met de 
bewoners, een gezamenlijke 
bestemming kan krijgen. 
Eveneens is er een 
toiletgroep met miva-toilet 
aanwezig. De verwarming 
vindt grotendeels plaats door 
vloerverwarming. 
 
Bergingen, containerruimte 
en technische ruimten 
De bergingen zijn gelegen op 
de begane grond.  
Een centrale fietsenberging is 
bereikbaar via de zuidzijde 
van het gebouw. 
De algemene- en 
verkeersruimten worden 
aangesloten op de algemene 
verlichtingsinstallatie.  
De containerruimte is  buiten 
gesitueerd.  
 
Lifthal verdiepingen 
Op de verdiepingen is een 
inpandige hal, met de entree’s 
van de appartementen. De 
vloeren worden afgewerkt met 
tapijt, de wanden spuitwerk, 
de plafonds met een 
akoestisch systeem plafond.  
 

Trappenhuizen 
De trappenhuizen zijn via de 
inpandige hal bereikbaar. 
Leuning en hekwerk zijn van 
metaal. De trappen en 
bordessen in schone beton 
worden niet verder afgewerkt. 
 
Parkeerkelder 
Er zijn 23 parkeerplaatsen in 
de kelder, welke bereikbaar 
zijn via  een gecombineerde 
in- en uitrit voorzien van een 
gesloten toegangsdeur met 
elektrische afstandbediening. 
De appartementen zijn 
bereikbaar via de lift. De 
totale kelderverdieping heeft 
een natuurlijke ventilatie.  
 
Appartementen 
 
Beglazing 
Alle glasopeningen in de 
gevels worden voorzien van 
isolerende beglazing. 
 
 
 



Wassen van de ramen 
De ramen zijn zodanig op 
elkaar afgestemd dat 
bewassing van binnen uit kan 
plaatsvinden.  
 
Gevelkozijnen 
De gevelkozijnen, -ramen en 
deuren worden uitgevoerd in 
antraciet/zilver gemoffeld 
aluminium. Waar noodzakelijk 
worden boven de kozijnen 
ventilatieroosters of suskasten 
opgenomen. Alle bewegende 
delen zijn voorzien van de 
nodige tochtweringsprofielen. 
Er worden kunststenen 
vensterbanken aangebracht.  
 
Binnenwanden 
Alle wanden die niet worden 
voorzien van spuit- en/of 
tegelwerk zijn  behangklaar.  
 
Schilderwerk 
De houten binnenkozijnen en 
deuren worden dekkend 
geschilderd. 
 
Spuitwerk 
Plafonds worden voorzien van 
structuurspuitwerk. 
 
 
 

Vloeren 
Vloeren zijn gedeeltelijk 
voorzien van vloertegels. 
 
Keuken 
In de appartementen wordt 
een uitgebreide 
keukeninrichting geplaatst. 
Het koken geschiedt 
elektrisch. 
 
Badkamer/toilet 
De plaats van het sanitair 
staat aangegeven op de 
tekening. 
 
Binnenkozijnen en deuren 
Waar vereist worden de 
toegangsdeuren uitgevoerd 
met inbraakwerend hang- en 
sluitwerk. Onder de deuren 
van de badkamer en toilet 
worden dorpels aangebracht, 
de andere deuren zijn dorpel 
vrij.  De binnendeuren zijn 
fabrieksmatig afgewerkte 
deuren, voorzien van hang- 
en sluitwerk.  
 
 
 
 
 
 
 

Ventilatie 
In toilet, douche/badkamer, 
berging met wasmachine 
opstelplaats en de keuken is 
een mechanisch 
ventilatiesysteem met een 3-
standen schakelaar.  
 
Verwarmingsinstallatie 
Per appartement is een 
combiketel aanwezig. Naast 
vloerverwarming worden 
plaatstalen radiatoren en/of 
convectoren toegepast 
voorzien van thermosstaten.  
 
(Warm) watervoorziening 
Het warme water voor 
huishoudelijk gebruik wordt 
geleverd door een combiketel.  
 
Elektrische installatie 
De leidingen worden zoveel 
mogelijk weggewerkt in 
wanden en vloeren. 
Wandcontactdozen, 
schakelaars e.d. inbouw in wit 
kunststof.  
 
Oproep/alarminstallatie 
In de woonkamer, 
hoofdslaapkamer, toilet en 
badkamer is een 
oproepschakelaar aanwezig. 
 

Telecommunicatie 
De voorzieningen voor de 
centrale antenne en telefoon 
worden uitgevoerd met een 
bedraad aansluitpunt in de 
woonkamer en slaapkamers.  
 
Intercominstallatie 
In elke woning is een 
intercominstallatie aanwezig, 
geplaatst bij de toegangsdeur, 
gekoppeld aan de installatie  
bij de hoofdingang en bestaat 
uit een huistelefoon, TFT-
scherm, signaalgever en 
deuropentoets.  
 
Rookmelders 
De appartementen worden uit 
het oogpunt van 
brandpreventie voorzien van 
een rookmelder.  
 
Buitenruimte 
Alle appartementen hebben 
een balkon met afvoerpunt. Er 
worden metalen hekwerken 
geplaatst.  
De balustraden van de 
penthouse terrassen bestaan 
uit een metalen hekwerk en 
worden afgewerkt met 
betontegels op tegeldragend 
bitumineuze dakbedekking. 
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