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Wonen in Rotterdam 

doe je met RE/MAX
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Is dit jouw droomhuis?

bij de Fullservice makelaar

WELKOM

Je staat op het punt om een belangrijke 

beslissing te nemen; je zag je droomhuis en wilt 

het kopen, maar hoe zit het dan met je huidige 

huis? Krijg je wel een hypotheek rond en welke 

hypotheek sluit het beste aan bij jouw situatie?


Logische vragen die, als je je onvoldoende laat 

voorlichten, in potentie grote gevolgen met zich 

meebrengen voor jouw toekomst! Per slot van 

rekening koop of verkoop je niet elke dag een 

huis. Was het nou maar zo simpel als het 

shoppen voor je favoriete outfit… 

Met een RE/MAX makelaar ben jij in 


goede handen!

RE/MAX Totaal Makelaars is een no-non-


sense, full service makelaarskantoor dat zich 

richt op Rotterdam (inclusief Hoogvliet), 

Schiedam, Capelle aan den IJssel, Lansinger-

land en Vlaardingen. Onze makelaars hebben 

ieder hun eigen specialisme; zijn thuis in hun 

deel van de stad.

Volg en like ons online

@remaxtotaalmakelaars


facebook.com/makelaarrotterdam


makelaarrotterdam.tv

Whatsapp Alert: 06-49298754


Beoordelingen: rem.ax/reviews010
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WOONOPPERVLAKTE

100 m²
INHOUD

365 m³
PERCEELOPPERVLAKTE

225 m²
BOUWJAAR

1961
KAMERS

4
SLAAPKAMERS

3

STATUS:



Beschikbaar






VERWARMING:



c.v.-ketel





ENERGIELABEL:



D





TUINLIGGING:



zuidoost





PARKEREN:



openbaar parkeren





BERGING:



in de tuin
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KOM VERDER
DICKENSSTRAAT 2

Welkom in Lombardijen! 





In Rotterdam Lombardijen vind je deze gerenoveerde 4 kamer 

hoekwoning. De woning staat in een kindvriendelijke buurt. Op 

loopafstand vind je verschillende scholen en kinderdagverblijven. Na 

schooltijd kunnen je kinderen lekker spelen in een van de vele sport- en 

spelvoorzieningen in het buurt. Binnen enkele minuten ben je bij 

Kinderboerderij de Kooi en het Bijenpark. 





Deze woning is centraal gelegen. Op korte afstand van de woning vind je 

tram- en bushaltes en station Lombardijen. Met de auto zit je binnen 

enkele minuten op de A15 of de A29. In de buurt zijn verschillende 

voorzieningen zoals winkelcentra en het Maasstad Ziekenhuis. 





Deze nette woning ontvangt veel natuurlijk licht. Het huis uit 1962 heeft 

een riante voor- en achtertuin op 225m² eigen grond (geen erfpacht).





Indeling


Begane grond





Je komt het huis binnen via de in 2020 opnieuw aangelegde voortuin. Op 

de begane grond vind je de woonkamer, toilet en stoppenkast. Blikvanger 

is de open keuken uit 2019 met kookeiland, granieten aanrecht en een 

kookplaat met ingebouwde afzuiging. De keuken is ruim voorzien van 

inbouwapparatuur, zoals een vaatwasser, oven, magnetron en een ruime 

koelkast en vriezer. Er is een aparte groep aanwezig, zodat je in de 

toekomst bijvoorbeeld een Quooker aan kunt sluiten. 





Vanuit deze keuken heb je ook toegang tot de ruime achtertuin op het 

zuidoosten. In deze tuin heb je alle ruimte voor een heerlijke zomerse 

barbecue. In de hoek van de tuin staat een stenen berging waar je je fiets 

veilig kunt opbergen. 





1e verdieping





Op de eerste etage vind je twee ruime slaapkamers. De slaapkamers 

hebben een mooie laminaatvloer en zijn in 2016 voorzien van nieuwe 

radiatoren. Dankzij de geïsoleerde binnenmuren is het heerlijk stil en geniet 

je iedere nacht weer van een geweldige nachtrust. In de badkamer vind je 

een heerlijk relaxend bubbelbad, een douchecabine en een wastafel. 





2e verdieping





De bovenste etage is behoorlijk ruim door de nieuwe, dubbele dakkapel. 

VRAAGPRIJS 

€ 295.000 K.K.
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Deze dakkapel is aan beide zijden geïsoleerd. Op de bovenste etage vind je de CV-installatie en een aansluiting 

voor een wasmachine of een droger. De grote ruimte op de tweede etage is bij uitstek geschikt als kantoor of 

extra slaapkamer. 





Bijzonderheden


- Eigen grond


- Bouwjaar 1962


- Voortuin opnieuw aangelegd in 2020


- Elektra volledig vernieuwd


- Leidingen volledig vernieuwd


- Volledig voorzien van HR++ dubbel glas. Aan voorzijde kunststof kozijnen. Aan achterzijde hardhout


- Keuken volledig vernieuwd in 2019


- Onderhoud aan dakgoot in 2020


- Dak van de schuur volledig vernieuwd in 2018


- Dubbele nieuwe geïsoleerde dakkapel


- Cv-ketel uit 2017 (eigendom)


- Achterzijde is voorzien van een zonnescherm





Afmetingen:


– Gebruiksoppervlakte wonen: 100,06m²


– Gebouwgebonden buitenruimte: 15,57 m²


– Externe bergruimte: 7,16 m²


– Indicatieve bruto inhoud: 365,00 m³





Zie jij jezelf al lekker op de bank Netflixen met een wijntje of lekker kokkerellen in deze prachtige keuken?


Dan is deze woning perfect voor jou! Maak een afspraak om deze woning te bezichtigen en ik leid je graag rond!








Get involved with Max(elle) from RE/MAX!
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Twee ruime slaapkamers



DE KEUKEN IS RUIM 

VOORZIEN VAN 
INBOUW-

APPARATUUR
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DE SLAAPKAMERS 

ZIJN VOORZIEN VAN 
EEN LAMINAATVLOER
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DE BADKAMER HEEFT O.A. EEN 
HEERLIJK BUBBELBAD!
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DE TWEEDE ETAGE 
IS ERG RUIM!
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DE WONING STAAT 

OP 225M2 EIGEN 
GROND



15



16



KINDVRIENDELIJKE 

BUURT
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PLATTEGROND
Begane grond
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
Eerste verdieping
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PLATTEGROND
Tweede verdieping
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LOCATIE OP DE KAART
DICKENSSTRAAT 2  ROTTERDAM
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ROTTERDAM
WONEN IN

Rotterdam is een stad met vele gezichten; een stoere havenstad, trendy 

uitgaansstad, chique winkelstad en hippe kunstenaarsstad. Maar Rotterdam is 

bovenal de architectuurstad van Nederland, waarin vernieuwen centraal staat en de 

skyline constant verandert. Tussen de wolkenkrabbers van Rotterdam kunt u alle 

kanten op. Lekker winkelen, heerlijk eten en volop musea en attracties in en rond het 

centrum. Rotterdam wordt dankzij de indrukwekkende skyline ook wel ‘Manhattan 

aan de Maas’ genoemd. De wereldhaven van Rotterdam is de grootste haven in 

Europa en staat in de top vijf van grootste havens ter wereld. Rotterdam is een 

bouwkundige en culturele wereldstad met veel attracties, festivals en musea.

Rotterdam Wereldstad!
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HAVENSTAD,

WINKELSTAD,


ARCHITECTUUR

& CULINAIRE


HOTSPOT!



WONEN IN 


ROTTERDAM 


DOE JE MET 


RE/MAX

Uw makelaar:

Maxelle Quint

Actief in en om Rotterdam
Makelaar

06-11 92 08 62

maxellequint@remax.nl

www.remax-totaal.nl

Gratis waardebepaling; 


weten wat je huis waard is

Weten wat je huis waard is, is niet alleen 

handig wanneer je je huis wilt verkopen. 


Ook voor het oversluiten van je hypotheek 


of de financiering van je verbouwing is het 

fijn om de waarde van je huis te weten. 


Je huis kan zomaar een overwaarde hebben!


Overweeg je om je huis te verkopen? 


Begin dan alvast met een gratis waarde-

bepaling door één van onze makelaars!

Hoe werkt een gratis 


waardebepaling?

Uitgebreide onderhoudscheck


 


Advies over verbeterpunten


 


De marktanalyse (wat doen 


vergelijkbare huizen?)


 


Concurrentie analyse


 


Marktpositie en verkoopadvies

BETROKKEN AANKOOP-

MAKELAAR ROTTERDAM
Onze werkwijze: altijd bereikbaar en gedegen advies. 


Het gehele aankooptraject uitbesteed aan één van onze 


makelaars zodat je je volledig ontzorgd kunt voelen!

RE/MAX Totaal Makelaars | Goudsesingel 113, 3031 EE Rotterdam | 010-4535920 | totaal@remax.nl | remax-totaal.nl

Ook ‘s avonds en in het 
weekend beschikbaar

Voor 98% van onze klanten 
vinden wij het droomhuis

Alle info die jij nodig 

hebt, wanneer je het 

nodig hebt

Wij krijgen een 9.6 

van meer dan 250 

tevreden klanten


