Twee onder een kap
woning met kantoor en
vrijstaande garage.
Tingieterij 10 2993 CJ Barendrecht

Ruime voortuin met eigen parkeerplaats

Vrijstaande garage in de achtertuin

Privacy, ruimte, rust, sfeer, gemak en
luxe
ZIJN DE ABSOLUTE PLUSPUNTEN VAN DEZE WONING!
Gelegen in de kindvriendelijke en groene wijk ‘Dorpse Driehoek’ deze
met sfeer ingerichte twee onder één kap woning met zij aanbouw/garage, vrijstaande stenen garage én parkeerplaats op eigen terrein.
De zij aanbouw is nu in gebruik als kantoor en tv kamer. Door de eigen
ingang is de voorste ruimte uitermate geschikt voor een kantoor of praktijk aan huis. Door de hoekligging beschikt de woning over een extra
groot perceel.

www.remax-totaal.nl
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Eetkamer

TV kamer

Met veel zorg ingericht
De woning én tuin zijn met veel zorg ingericht en
geven het gevoel van luxe en gemak, wat zichtbaar
is door onder andere de hoogwaardige keuken, de
eiken vloerdelen, open haard en de strak gestuukte
wanden. De keuken is voorzien Taupe kleur keuken-
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kasten voorzien van de volgende AEG / Boretti
apparatuur. Maar ook de complete moderne bad kamer, de 4 royale slaapkamers waarvan één kamer
voorzien is van een wal k in closet en de 2 dakkapel len op de 2e etage maken het plaatje compleet.

www.remax-totaal.nl
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Prachtig aangelegde achtertuin
GELEGEN OP HET WESTEN
De achtertuin, gelegen op het Westen is prachtig aangelegd met maar
liefst drie terrassen, voldoende ruimte om te spelen en een vrijstaande
stenen garage. Ideaal voor gezinnen en hobbyisten.

De markiezen aan zowel de voor- als de achterzijde maken het geheel
af. Je voelt je hier direct thuis.

www.remax-totaal.nl
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Uitzicht en omgeving
AAN DE VOORZIJDE VRIJ
ZICHT
De woning is gelegen in de
groene en kindvriendelijke woonwijk ‘Dorpse Driehoek’. In de wijk
liggen diverse speelveldjes en
diverse fietsroutes in al le windrichtingen.
In de directe nabijheid liggen

scholen, een overdekt winkelcentrum (Carnisse Veste), binnen een
paar minuten rijden ben je op de
snelweg (A15 / A29) en op loopafstand (15 min, Meerwede) tref je
een tramverbinding aan. Via de
sneltram is Rotterdam Centraal in
20 minuten bereikbaar. De
natuurgebieden de Rhoonse en

Carnisse Grienden, op ca. 5
minuten fietsen, bieden je 60.000
m2 prachtig natuurgebied gesitueerd langs de Oude Maas waar je
tevens het Rhoon Golfcentrum
vindt.

www.remax-totaal.nl
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Begane grond
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Eerste en tweede etage

www.remax-totaal.nl
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De details..............
ALGEMENE INFORMATIE
Soort woning
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Bouwjaar
ENERGIELABEL INFORMATIE
Soort verwarming
Bouwjaar
Energielabel

Twee onder een kapwoning
Tingieterij 10
2993 CJ Barendrecht
1998

CV ketel
Remeha Calenta 2011
B

BIJZONDERHEDEN
Volledig voorzien van houten kozijn met dubbelglas
V r i j s t a a n d e s t e n e n g a r a g e é n e e n p a r k e e r p l a a t s o p e i g e n t e rrein
171 m2 gebruikersoppervlakte wonen / 360 m2 perceel
Luxe woonkeuken met een complete inrichting en een
moderne badkamer (2016)
Nabij winkels, scholen, openbaar vervoer en fietsverbindingen
Oplevering: Bij voorkeur december 2020
Garage
Ja
Parkeerplaatsen
eigen terrein
PRIJS
Vraagprijs

BESCHIKBARE RUIMTE
Woonoppervlakte
ca 171 m²
Perceeloppervlakte
ca 360 m2
Vrijstaande garage
ca 21 m²
APPARATUUR KEUKEN
Inductie kookplaat
Afzuigunit
Wijnkoeler
Vaatwasmachine
Koel/vries combinatie
Combi oven/magnetron
Quooker

€ 549.000,- k.k.

Deze informatie is zoals je mag verwachten van ons, met veel zorg
samengesteld. Toch komt het in uitzonderlijke geval len voor dat
blijkt dat de informatie niet vol ledig is. Daarom aanvaarden wij, als
verkopend makelaar, geen aansprakelijkheid voor de juistheid en/of
vol ledigheid ervan. Wat betekent dat er geen rechten ontleend kunnen worden aan de vermelde gegevens. We verstrekken je deze
informatie om je uit te nodigen voor het plannen van een bezichtiging en het doen van een bod onder voorbehoud van gunning.

Disclaimer: Ieder kantoor wordt onafhankelijk beheerd en geleid.
De informatie over de woning is gebaseerd op gegevens die door de klant aangeleverd zijn. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.
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Neem contact met ons op
RE/MAX Totaal Makelaars
Onze RE/MAX luchtbal lon vliegt boven de menigte, wij zijn de lokale experts. Wij kennen Rotterdam onze
regio van binnen en buiten, daarom kunt u bij ons terecht voor al le onroerend goed vragen en adviezen. Bent
u op zoek naar een organisatie die servicegericht is? RE/MAX ondersteunt u bij el ke stap van een transactie:
van tips om het huis verkoopklaar te maken tot aan het naamplaatje voor de koper van uw woning. We staan
bekend om onze beroemde slogan: „Niemand in de wereld verkoopt meer onroerend goed dan RE/MAX”.
Laat ons het bewijzen.

Debbie Hilberding
M a ke l a a r
M 06 194 36 975
T 010 453 59 35
www.facebook.com/makelaarrotterdam
E debbiehil berding@remax.nl

RE/MAX Totaal Makelaars
Goudsesingel 113
3031 EE Rotterdam
E debbiehil berding@remax.nl
www.remax-totaal.nl
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