
EDISONSTRAAT 62  SCHIEDAM

3 laagse woning


met als bonus een 

ruime kelder

Gunstig gelegen 


t.o.v. CS en 


uitvalswegen

Zeer veel ruimte;


5 slaapkamers en


2 badkamers

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 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

145 m²
INHOUD

648 m³
PERCEELOPPERVLAKTE

140 m²
BOUWJAAR

1929
KAMERS

7
SLAAPKAMERS
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STATUS:



Beschikbaar






VERWARMING:



c.v.-ketel





TUINLIGGING:



noordoost





PARKEREN:



parkeervergunningen





BERGING:



nee
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KOM VERDER
EDISONSTRAAT 62

Ben jij op zoek naar een ruime starters/opknapwoning of een 

beleggingsobject met maar liefst 5 slaapkamers en 2 badkamers 

gesitueerd op loopafstand van het centrum van Schiedam? Dan is dit je 

kans!





Omgeving


De woning heeft een ideale ligging in een rustige woonwijk voorzien van 

een speelplaats voor kinderen. In de directe omgeving bevinden zich 

diverse supermarkten en een snackbar. Centraal station Schiedam ligt op 5 

minuten loopafstand. De uitvalswegen zijn binnen 2 minuten te bereiken. 

De historische binnenstad is eveneens op loopafstand. Langs de grachten 

zijn veel horeca gelegenheden en winkels te vinden. Winkelen kan tevens 

in de passage; het grootste overdekt winkelcentrum van Schiedam. Voor 

leuke films en voorstellingen hoef je ook niet ver om; Euroscoop Schiedam 

en Theater aan de Schie liggen beiden om de hoek.





Woning


De woning is voorzien van maar liefst 5 slaapkamers, 2 badkamers, ruime 

living, en een fraaie achtertuin.





Kelder


Het totale oppervlak van de kelder is 58m2 De kelder is voorzien van een 

bijkeuken met wasmachine aansluiting. Via de kelder is er ook een 

doorgang naar de tuin.





Begane grond


Via de entree aan de voorzijde, stap je binnen in de ruime ontvangsthal. 

Hier heb je toegang tot 3 slaapkamers (12m2, 9m2, & 8m2), een badkamer, 

separaat toilet, een ruime bergruimte en een balkon. Via een trap aan het 

balkon is de ruime tuin te bereiken. De trap naar de kelder en de trap naar 

de 1e verdieping zijn hier eveneens te vinden. 





1e verdieping


Vanuit de hal bereik je via de trapopgang de overloop op de 1e verdieping. 

Hier bevindt zich de karakteristieke en ruime woonkamer. Tevens vind je 

hier de dichte keuken met toegang tot het balkon!





De ruime tuin van 50m2 is via de kelder en via het balkon op de begane 

grond te bereiken. De tuin is bestraat en is daardoor vrijwel 

onderhoudsvrij.





Makelaar:


Mike Lamnadi





VRAAGPRIJS 

€ 200.000 K.K.
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Gerenoveerde trap

MET 

RUIME


TUIN WELKE

VOLLEDIG

BESTRAAT


IS
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WAAR VIND

JE NOG EEN


WONING

MET 5


SLAAPKAMERS?
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Naast de vijf slaapkamers krijg je hier 
ook 2 badkamers!
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GUNSTIG GELEGEN
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VEEL 


RUIMTE

VOOR JE

EURO'S
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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LOCATIE OP DE KAART
EDISONSTRAAT 62  SCHIEDAM



21

KADASTRALE KAART
EDISONSTRAAT 62  SCHIEDAM
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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:

Mike Lamnadi

Actief in en om Rotterdam
Makelaar

06-15 51 14 48

mikelamnadi@remax.nl

www.mikelamnadi.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


