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gebouw onyx 24 panorama - appartementen ridderkerk
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| Situatie
Gebouw onyx is onderdeel van een kwalitatief hoogwaardig ontwikkelingsplan wat plaats biedt aan diverse 

luxueuze woningen en appartementen. Bij de totale ontwikkeling is veel zorg besteed aan de inrichting van 

de buitenruimten. Zo straalt De3rivieren een rijke, besloten en private sfeer uit met zorgvuldig gekozen 

bestrating en een wandelpromenade langs het water en straks ook met veel groen. parkeerplaatsen bevin-

den zich zoveel mogelijk in het gebouw zodat alleen het bezoekersparkeren in het zicht plaatsvindt. Dit 

levert een rustig en gemoedelijk straatbeeld wat de uitstraling van het hele gebied ten goede komt. 
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De3rivieren liGt aan De rinGDijk in 

riDDerkerk. een rustiG GeBieD met statiGe 

herenhuiZen, GrenZenD aan het water en 

een Besloten haven. hier Geniet u van rust 

en ruimte en heeft u alle Gemakken Bin-

nen hanDBereik. want u Zit op steenworp 

afstanD van het centrum van riDDerkerk 

en De rijksweGen a15 en a16 en u kunt 

BijvoorBeelD Binnen 20 autominuten in 

rotterDam Zijn. DaarBij liGt De opstap-

plaats voor De fast ferry naar rotterDam, 

alBlasserDam en DorDrecht naGenoeG 

voor De Deur.

de
drie
rivieren
op het knooppunt waar De nieu-

we maas, De lek en De noorD 

samen stromen is een uniek 

project ontwikkelD: woonwerf 

De3rivieren. een uitGeleZen 

 locatie met een rijke historie 

waar twee ranke woon torens 

plaats BieDen aan 24 luxe 

 panorama appartementen. Zeer 

 royale apparte menten met een 

schit terenD uitZicht over De 

wijDe omtrek. wonen en leven 

in De3rivieren laat noG maar 

weiniG woonwensen onvervulD.

| kom kijken
Gebouw onyx is gerealiseerd. De eerste trotse bewoners hebben zelfs al hun intrek genomen. Dat geeft u de, 

voor nieuwbouw unieke, mogelijkheid om eens een kijkje te nemen op de locatie. voor een rondleiding door het 

gebouw en langs de nog enkele beschikbare appartementen kunt u een afspraak maken met één van de makelaars 

of langskomen in de modelwoning in Gebouw-u. voor de openingstijden van de modelwoning verwijzen wij u naar 

de website www.de3rivieren.nl. 

ontwikkeling en realisatie:

Borghvast cv

hofplein 20

3032 ac rotterdam

t 010 414 21 00

F 010 414 45 45

e info@de3rivieren.nl

i  www.de3rivieren.nl

bezoekadres modelwoning:

Drierivierenlaan 35

2983 Gw ridderkerk

Verkoopinformatie:

rombouts makelaars

t 0180 430 841

van spronsen makelaars

t 078 681 25 66

Druk- en zetfouten voorbehouden. niets uit 
deze uiting mag zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van Borghvast gebruikt 
worden. © Borghvast 2009
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type c bevindt zich in de lagere 

toren en kenmerkt zich door de grote 

schuine glaswand en de brede ven-

sterbank dat een panoramisch uitzicht 

biedt over de rivieren. Bij binnenkomst 

valt de ruime hal meteen op. Deze 

biedt onder andere toegang tot de 

woonkamer met open keuken van maar 

liefst 60 m2. het appartement beschikt 

over twee slaapkamers, een zonneka-

mer met aansluitend het balkon, een 

berging, een badkamer met ligbad, 

douche, dubbele wastafel en toilet. De 

hal biedt ook toegang aan een tweede 

separate toilet. 
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TYPE C
schaal 1:150

bouwnummers:  

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

TYPE D
schaal 1:150

bouwnummers: 

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

type D bevindt zich in de hoge toren. 

het bovenlicht in de hal zorgt voor een 

licht en warm welkom. De hal biedt 

toegang aan de berging, twee slaapka-

mers, het tweede separate toilet en de 

badkamer met douche, ligbad,  

dubbele wastafels en toilet. aan het 

einde van de l-vormige hal bevindt 

zich de toegang tot de riante woonka-

mer met open keuken van 59 m2. ook 

dit appartement beschikt over een 

grote raampartij met brede venster-

bank om optimaal van het panorama te 

kunnen genieten. maar op het balkon 

met glazen balustrade is het natuurlijk 

ook heerlijk toeven.
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INDELING
TYPE A - verkocht

TYPE B - verkocht

TYPE C

TYPE D

TYPE D12 - verkocht

INDELING
TYPE A - verkocht

TYPE B - verkocht

TYPE C

TYPE D

TYPE D12 - verkocht

|   gebouw onyx imPoneert
 

GeBouw onyx is een markante verschijninG 

Die al van ver De aanDacht trekt en u niet 

snel over het hoofD Ziet. Zowel vanaf De 

kaDe als vanaf het water. 

het gebouw bestaat uit twee torens. op de verdiepingen 
van elk van de torens bevindt zich één appartement, waar-
mee een vrije ligging gewaarborgd is. De gebouwen ont-
lenen hun rankheid door de luxueuze uitstraling, de diep-
zwarte kleur van de gevel, grote raampartijen en de aparte 
plaats van het centrale trappenhuis die het gebouw in twee 
torens deelt. De uitstekende balkons zijn zo geplaatst dat 
maximaal uitzicht op de omgeving geboden wordt. 

Gebouw onyx wordt alleen nog van het water geschei-
den door de aangelegde wandelpromenade die voor het 
gebouw langsloopt. royale entrees, zeer ruime kamers en 
een formidabel uitzicht aan alle zijden van de torens zijn 
kenmerken die garant staan voor comfortabel wonen. De 
appartementen zijn rondom voorzien van grote glaspar-
tijen die op sommige punten de gehele hoogte beslaan. 
Dit maakt dat de ruimte optisch nog groter is dan de toch 
al ruime beschikbare oppervlakten. in de appartementen 
heeft u maximaal contact met de omgeving. iets wat wonen 
in Gebouw onyx zo bijzonder maakt, want het landschap 
is nooit hetzelfde en biedt een schouwspel wat nooit zal 
vervelen.
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| woongemak
De appartementen in het GeBouw 

onyx Behoren tot De cateGorie 

luxe woninGen. Behalve De uit-

stralinG en afwerkinG van het 

GeBouw, komt DeZe luxe tot uit-

DrukkinG in De afwerkinG, het 

comfort en De veiliGheiD. 

een komfort installatie systeem (kiss) behoort 

standaard tot de voorzieningen. Geen wand-

contactdozen meer aan de muren, geen 

(verleng)snoeren en/of kabels over de vloer, 

kortom een luxe en ingenieus systeem waarin 

alle faciliteiten voor stroom, radio/tv, telefoon, 

internet en huisautomatisering zijn opgenom-

en. u kunt in elke ruimte, achteraf en op elk 

gewenst moment apparaten aansluiten op het 

systeem. 

| Parkeren
onder Gebouw onyx bevinden zich twee par-

keerlagen: één beneden straatniveau en één op 

de begane grond. De parkeerlagen zijn per lift 

bereikbaar. De garage is beveiligd met rolhek-

ken op afstandbediening en via de centrale hal 

te bereiken. alle appartementen beschikken 

over een parkeerbox / berging en een parkeer-

plaats. er zijn twee parkeerplaatsen per appar-

tement beschikbaar. 
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