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Wonen in Schiedam 

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

94 m²
INHOUD

290 m³

BOUWJAAR

2007
KAMERS

3
SLAAPKAMERS

2

STATUS:



Beschikbaar






VERWARMING:



c.v.-ketel





ENERGIELABEL:



A





Ligging balkon:



Zuidwesten





PARKEREN:



openbaar parkeren





BERGING:



nee
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KOM VERDER
STATIONSPLEIN 48

Zeer centraal gelegen topappartement met ruime living en open keuken 

van maar liefst 52 m2, twee slaapkamers, nette badkamer & keuken en een 

zonnig terras op het Zuidwesten. Door de ligging op de 5e verdieping kijk 

je vanuit de woonkamer of het aangrenzende terras mooi weg over het 

centrum van Schiedam. 





Wanneer je gebruik maakt van het openbaar vervoer dan is het 

appartement ideaal voor jou! 


Het appartement ligt direct naast het NS station Schiedam Centrum. Je 

stapt hier direct op de bus, metro of trein en je zit binnen vijf minuten in 

hartje Rotterdam. Liever met de auto? Binnen twee autominuten zit je op 

de snelweg. De supermarkt voor een snelle boodschap zit om de hoek net 

als diverse eetgelegenheden en de Euroscoop bioscoop. Het winkelhart 

van Schiedam ligt op vijf minuten lopen. Hier omheen ligt een historisch 

centrum waarin winkels, horeca en boutiques elkaar afwisselen. Hiernaast 

zijn er ook musea en een theater. 





Het complex is in 2007 gebouwd onder moderne architectuur. Er is 

gebruik gemaakt van kwalitatief hoogwaardige en duurzame materialen 

waarna de huidige bewoners met veel liefde en zorg het appartement 

bewoond hebben. Het appartement heeft een uitstekend wooncomfort: is 

volledig voorzien van HR ++ glas, een videofooninstallatie,  een eigen 

combiketel en een ventilatiesysteem dat is uitgerust met een warmte-

terug-win-systeem. Het appartement beschikt over een energielabel A. 





Voor de indeling en de maatvoering verwijzen wij u graag naar de 

plattegronden. 





Kenmerken: 


- Eigen grond


- Energielabel A


- Ruime living


- CV Remeha Avanta (bouwjaar 2007) 


- Keurig verzorgd appartement


- Actieve vereniging van eigenaren, bijdrage € 146,77 per maand


- Volledig voorzien van HR ++ glas  


- Gezamenlijk fietsenstalling 


- kamerverhuur is niet toegestaan in onderhavig appartementencomplex.


- Oplevering: in onderling overleg


 


Ik nodig u van harte uit dit leuke appartement in Schiedam te komen 

bezichtigen. Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met 

ons kantoor. 





VRAAGPRIJS 

€ 300.000 K.K.
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zonnig terras op 
het Zuidwesten
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Het appartement 

ligt direct naast 

het NS station 

Schiedam 

Centrum
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PLATTEGROND
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LOCATIE OP DE KAART
STATIONSPLEIN 48  SCHIEDAM
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Losse kasten X

 - Kledingkast X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - jaloezieën X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Overig, te weten

 - Meubels X

 - Bank X

 - Woonaccessoires X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - Losse plank X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 - Losse plank X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - planchet X

 - Losse plank X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - WTW-systeem X

 

Tuin - Inrichting

Vloer balkon X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - Balkonafscheiding X

 

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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SCHIEDAM
WONEN IN

Met bezienswaardigheden zoals de Grote markt, de Grote of Sint Janskerk en de vele 

historische stadsgezichten is Schiedam een cultuurrijke stad. Schiedam is een 

beschermd stadsgezicht dankzij de vele rijks-, gemeentelijke en 

oorlogsmonumenten. Dat zie je met gemak terug in de historische panden aan de 

grachten en de kleine haventjes.





Naast haar musea en culturele centra kent Schiedam een groeiend aantal 

terugkerende evenementen en festivals zoals het Fotofestival Schiedam, Muziek op 

het Water en Opera aan de Schie.

Schiedam Jeneverstad
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Schiedam, 

de stad met haar 

eigen 
jeneverproductie



WONEN IN 


ROTTERDAM 


DOE JE MET 


RE/MAX

Uw makelaar:

Debbie Hilberding

Actief in en om Rotterdam
Makelaar

06-19 43 69 75

debbiehilberding@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


