Een betaalbaar huis met
veel ruimte, een lekkere
tuin en ruime kamers.
Andoorn 37 3068 MA Rotterdam

Cosmetische zaken moeten aangepakt
worden
Je hoeft niet per se twee rechterhanden te hebben
om hier jouw droomhuis van te maken. Een beetje
handigheid en hulp van vrienden en familie zouden
je best al eens op het juiste spoor kunnen zetten! De
basis is grotendeels goed; er moeten vooral veel
cosmetische zaken aangepakt worden, maar hier is
dan ook de meeste winst te behalen.

De besloten voortuin biedt plaats aan een ruime berging en toegang tot de woning. Aan de entrée bevinden zich het toilet en een garderobe/voorraad kast.
Vervolgens stap je de grote woonkeuken binnen.
Doordat deze huizen verspringen krijg je geen standaard ‘recht-toe-recht-aan’ woonkamer, maar een Zvorm die je de mogelijkheid geeft er wat bovengemiddeld leuks van te maken. Aan de achterzijde
grenst de woonkamer aan de achtertuin. Deze is nog
niet voorzien van een achterom, maar dat is wel te
realiseren.

http://www.remax-totaal.nl
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Indeling
Op de eerste etage bevinden zich
één kingsize slaapkamer, één
grote slaapkamer en een kleinere
kamer wel ke nu als inloopkast/kledingkast is ingedeeld,
maar prima bruikbaar kan zijn als
kinderkamer. Op de verdieping
vind je ook de zeer complete
bad kamer met ligbad, douche, 2e
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toilet en wastafel. Of je nou fan
bent van een snel le (of lange)
douche of van uitgebreid badderen… voor el k wat wils!
Op de tweede verdieping nog een
zeer ruime slaapkamer van circa
18 m2. De ideale plek om je tienerzoon of -dochter onder te

brengen of misschien om toch
lekker voor jezelf te houden
gezien de inpandige berging die
je als inloopkast zou kunnen gaan
gebruiken. En niet te vergeten het
westelijk gelegen dakterras waar
je van de laatste zonnestralen
kunt genieten voordat je onder de
wol kruipt.

Achtertuin

Omgeving
Voor wie de wijk nog niet kent; Ommoord is één van de groenste wijken van Rotterdam. Veel singels, plantsoenen en bomen. Combineer dat
met goede voorzieningen zoals scholen, winkels, openbaar vervoer
(metro, trein en bus) en uitvalswegen en je realiseert je dat dit voor sommigen onbekend stukje Rotterdam erg veel te bieden heeft.

http://www.remax-totaal.nl
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Begane grond
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Eerste en tweede verdieping

Eerste verdieping

Tweede verdieping

http://www.remax-totaal.nl
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Opsomming Object Specificaties
ALGEMENE INFORMATIE
Woning
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Bouwjaar
Beschikbaar vanaf

E e n g ez i n s w o n i n g
Andoorn 37
3068 MA Rotterdam
1973
in overleg

ENERGIELABEL INFORMATIE
Soort verwarming
Energielabel
Parkeerplaatsen

CV ketel
C
Vrij parkeren

PRIJS
Vraagprijs

€ 275.000,- k.k.

BESCHIKBARE RUIMTE
5 kamers (4 slaapk)
Woonoppervlakte
Overige inpandige ruimte
Perceel

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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117 m²
8 m²
121 m²

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.

Remko Schrijver RMT
Broker/Owner
Registermakelaar/Taxateur
M 06 20115278
T 010 453 59 20
www.facebook.com/makelaarrotterdam
E remkoschrijver@remax.nl

RE/MAX Totaal Makelaars
Goudsesingel 113
3031 EE ROTTERDAM
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