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 een betaalbaar


huis met veel


potentie

aan de rand van 


het centrum 


gelegen

perceel van 269 M2!


met perfecte  zonligging

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 Barendrecht 

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

95 m²
INHOUD

404 m³
PERCEELOPPERVLAKTE

269 m²
BOUWJAAR

1959
KAMERS

4
SLAAPKAMERS

3

STATUS:



Beschikbaar






VERWARMING:



c.v.-ketel





ENERGIELABEL:



C





TUINLIGGING:



zuid





PARKEREN:



openbaar parkeren





BERGING:



ja
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KOM VERDER
IJSSELSTRAAT 17

Voor de liefhebber van Oud Barendrecht! Ben je op zoek naar een 

betaalbaar huis met veel potentie? Kom dan eens kijken bij deze aan de 

rand van het centrum gelegen lichte hoekeengezinswoning op ruim perceel. 





Een perceel van 269 m2 is helemaal niet zo gangbaar in Barendrecht, dus of 

je nou groene vingers hebt of graag extra woonruimte wilt creëren door uit 

te bouwen; hier vind je de ruimte! Ik bespreek graag de mogelijkheden met 

je tijdens een bezichtiging.





Je loopt via de achtertuin in een minuut of twee naar het plein bij het 

gemeentehuis waar de wekelijkse markt wordt gehouden. En steek je de 

Binnenlandse Baan over, dan loop je bij Het Kruispunt zo de Dorpsstraat op 

waar je (in normaler tijden) alles kunt kopen wat je hartje begeert. Albert 

Heijn zit vlakbij, dus voor de dagelijkse boodschap zit je ook goed.





Dit huis is doorzon 2.0. Niet alleen grote raampartijen op de noord en de 

zuidgevel, maar in de oostelijk gelegen zijgevel zit ook nog een raam. Die 

ongeëvenaarde hoeveelheid licht is iets dat verkopers gaan missen! Verder 

vind je op de begane grond de keurige keuken, met een uitbreiding in de 

bijkeuken aan de achterzijde en een verzorgd toilet. De achtertuin is echt pal 

op het zuiden gelegen; het grote zonnescherm is geen overbodige luxe. 

Door de zijtuin is de tuin extra breed en heb je desgewenst plek voor 

zwembadjes, zandbakken en trampolines. Of gewoon een heerlijke 

designtuin met douglas overkapping natuurlijk...





Op de eerste etage bevinden zich drie ruime, praktische slaapkamers en de 

nette badkamer. Op de tweede etage bevindt zich nu een ruime 

bergvliering, te bereiken via een vlizotrap. Zou je hier een vaste trap 

plaatsen en een dakkapel op zolder, dan kun je al veel extra woonruimte 

winnen.





De huidige eigenaren hebben altijd goed voor het huis gezorgd. Zo hebben 

zij bijvoorbeeld alle gevels laten isoleren.





Wil je meer informatie of een kijkje nemen en dromen over de 

mogelijkheden die dit heerlijk huis biedt? Bel dan voor een afspraak!





Makelaar:


Remko Schrijver





VRAAGPRIJS 

€ 295.000 K.K.
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RUIM BALKON 






DRIE RUIME 
PRAKTISCHE 

SLAAPKAMERS
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OP DE TWEEDE 
ETAGE BEVINDT 


ZICH DE 

NETTE 


BADKAMER
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BADKAMER MET TOILET
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RUIME 
BERGVLIERING
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ACHTERTUIN OP 
HET ZUIDEN



14



15

PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART
IJSSELSTRAAT 17  BARENDRECHT



19

LOCATIE OP DE KAART
IJSSELSTRAAT 17  BARENDRECHT
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - wastafel X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie 
etc.), te weten

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN

 - Muren geïsoleerd vol gespoten X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) X

 

Overig - Contracten

CV Ja

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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BARENDRECHT
WONEN IN

Of je nou fan bent van oud- of van nieuw Barendrecht; deze superfijne woonplaats 

heeft alles wat je als inwoner maar kunt wensen. Veel groen, goede 

winkelvoorzieningen, uitvalswegen, OV... you name it...  De gezellige oude dorpskern 

en als contrast het hypermoderne winkelcentrum Carnisseveste in Carnisselande. 


Je bent vanuit Barendrecht zo in Rotterdam, maar bij mooi weer ben je ook in 20 

minuten aan het Haringvliet. Een gemeente voor de forens, onder de rook van 

Rotterdam, maar met een eigen identiteit.


Het aanbod scholen in Barendrecht is ook ruim; basisscholen voor alle stromingen, 

maar ook in voortgezet onderwijs is ruim voorzien, op alle denkbare niveau's. Dit is 

Liever oud of nieuw?
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40 

HECTARE


GROEN AAN

DE ZUIDRAND


VAN HET

DORP



WONEN IN 


ROTTERDAM 


DOE JE MET 


RE/MAX

Uw makelaar:

Remko Schrijver

Actief in en om Rotterdam
Makelaar/Kantooreigenaar

010-4535922

remkoschrijver@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


