
NOBELSTRAAT 27 A  ROTTERDAM

Volledig genoveerde 

hoekwoning in hartje 

Blijdorp

133 m2 


woonoppervlakte

Dubbele 

benedenwoining met 3 

slaapkamers!

WONEN

WELKOM THUIS

RE/MAX Totaal Makelaars 


Goudsesingel 113


3031 EE Rotterdam

010-4535920


totaal@remax.nl



remax-totaal.nl
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Wonen in Rotterdam 

doe je met RE/MAX



3

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

133 m²
INHOUD

413 m³

BOUWJAAR

1937
KAMERS

5
SLAAPKAMERS

3

STATUS:



Beschikbaar






VERWARMING:



c.v.-ketel (2015)





ENERGIELABEL:



-F





TUINLIGGING:



zuidwest





PARKEREN:



openbaar parkeren, betaald 

parkeren, 

parkeervergunningen



nee
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KOM VERDER
NOBELSTRAAT 27 A

TURNKEY – 5 kamerappartement – tuin - 133 m2 – DIRECT beschikbaar  





Gaat jullie hart ook sneller kloppen van de karakteristieke jaren 30 bouw? 

Glas in lood, paneeldeuren, klassieke schouwen en bijvoorbeeld de subtiele 

details in het plafond.  





Dat betekent vaak heel veel opknapwerk, maar in deze stijlvolle dubbele 

benedenwoning val je met je neus in de boter, want nagenoeg alles is 

nieuw!  





HET APPARTEMENT


Op de begane grond stap je van het tochtportaal de hal binnen. In de hal 

treffen we een ruime gangkast waar je alle jassen kwijt kunt en eventueel 

de stofzuiger. Ook bevinden zich hier de meters. In de hal bevind zich ook 

direct het eerste toilet. Vanuit de hal lopen je de voorkamer in die je 

waarschijnlijk als eetkamer zal gaan inrichten waar je overdag nog wat 

kunt werken. Wat een heerlijk ruimte, ontzettend licht en sfeervol. Je kijkt 

leuk uit over de Nobelstraat. Op de begane grond is de klassieke voor-

tussen-achter indeling in tact gebleven. In de tussenkamer tref je de 

perfect ingepaste keuken, spiksplinternieuw en voorzien van alle 

gemakken. Aan de raamkant een groot werkblad met de gootsteen, de 

vaatwasmachine en de grote kookplaat met ingebouwd afzuigsysteem 

zodat je je hoofd nooit meer stoot aan de afzuigkap! Aan deze kant tref je 

diverse kastjes en laden om pannen en anders zaken op te bergen. 

Tegenover het keukenblad zijn de koelkast, vriezer en de combi-oven 

ingebouwd. Daarnaast heb je ook daar nog wat opbergruimte en is een 

klein barretje waar je je koffiemachine kwijt kunt. De authentieke 

inbouwkast is in tact gebleven, een mooie kast voor wat glaswerken 

servies. 





Door naar de gezellige zitkamer aan de achterzijde die van de keuken 

wordt gescheiden door 2 en-suite kasten waar je vanuit de zitkamer veel 

in kwijt kunt. Deze kamer is op diverse manieren in te delen, daar komen 

jullie vast wel uit! 





Vanuit de woonkamer loop je aan de achterzijde de tuinkamer in. Vanuit 

deze ruimte heb je toegang tot de moderne badkamer met een grote 

inloopdouche, apart bad en een modern badkamermeubel met wastafel. 

Alle kranen, evenals de regendouche in stijlvol zwart zijn ingebouwd in de 

muur. De zwarte handdoeken radiator maakt de badkamer helemaal af! 

Tegenover de badkamer loop je de tuin in. Geen riante tuin, maar wel een 

hele fijne plek om de BBQ aan te zetten, lekker even wat te drinken of een 

boek te lezen.





VRAAGPRIJS 

€ 425.000 K.K.
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Via de trap lopen we naar de benedenverdieping die volledig opnieuw is ingedeeld waardoor er 3 ruime 

slaapkamers zijn gecreëerd. De slaapkamers zijn respectievelijk 14, 12 en 15 m2 en ondanks dat de ramen niet heel 

groot zijn zijn ze opvallend licht. De plafondhoogte is 2.25 m. 





Naast de 3 slaapkamers bevind zich op de brede overloop het tweede toilet en is er zeer nuttig gebruikt gemaakt 

van de ruimte. Er zijn er een aantal grote inbouwkasten gebouwd. Tevens is er een separate wasruimte waar je 

met gemak de wasmachine en droger naast elkaar kwijt kunt en waar ook de CV-ketel hangt. En tot slot is er op 

deze verdieping een grote inloopkast waar je een mooie walk-in-closet van kunt maken, of je gebruikt hem als 

bergruimte. 





Wat een bijzonder project is dit geweest! Met behoud van de toffe details van de jaren 30 voelt dit huis nu weer 

bijna als nieuwbouw. In het gehele appartement ligt een mooie lichte laminaatvloer. Misschien dat je op bepaalde 

plekken nog je eigen handtekening zal plaatsen met wat leuke kleuren, maar verder is dit huis helemaal TurnKey! 





Zie jij jezelf hier al helemaal wonen? Wacht dan vooral niet te lang met bellen voor een afspraak om even binnen 

te kijken! 





Bijzonderheden:


– TurnKey, volledig gerenoveerd!!


– Eigen grond


– 133 m2 woonoppervlakte


– Bouwjaar 1937


– Achtertuin van ca 12 m2


– Parkeren middels parkeervergunning a € 9,60 per maand


– Verwarming en warm water middels CV-ketel


– Ideale ligging nabij scholen, winkels, openbaar vervoer, uitvalswegen en recreatievoorzieningen


– Goed funcionerende VvE


– Maandelijkse VvE bijdrage € 105,- per maand


– Oplevering kan nog dit jaar plaatsvinden. 





Verkopend makelaar: Yuri van den Ende
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Comfortabel wonen!

Moderne 

badkamer met 


ligbad en 
inloopdouche!



10

Heerlijk 

relaxen


in je 

achtertuin! 
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Haal de BBQ maar vast van stal! 
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Souterrain:

Koel in de zomer, 
aangenaam in de 

winter! 




2,25 m hoog
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Zeer praktische 
opberg-

mogelijkheden 

op de 


overloop!
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART
NOBELSTRAAT 27 A  ROTTERDAM
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LOCATIE OP DE KAART
NOBELSTRAAT 27 A  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:

Yuri van den Ende

Actief in en om Rotterdam
Makelaar

06-41 34 96 76

yurivandenende@remax.nl

www.yurivandenende.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


