
RIETGORS 181 2991 MP BARENDRECHT

 Twee-onder-één-

kapwoning met garage 

en zeer ruim perceel

Gelegen in de 

kindvriendelijke en 

centraal gelegen wijk

 Zeer zonnige 

achtertuin met veel 

privacy

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

122 m²
INHOUD

521 m³
PERCEELOPPERVLAKTE

356 m²
BOUWJAAR

1983
KAMERS

4
SLAAPKAMERS

3

STATUS:



Beschikbaar






VERWARMING:



c.v.-ketel, open haard, 

vloerverwarming 

gedeeltelijk





ENERGIELABEL:



C


TUINLIGGING:



oost





PARKEREN:



openbaar parkeren





BERGING:
inpandig
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KOM VERDER
RIETGORS 181

Al een tijdje op zoek naar een fijne tweekapper in Barendrecht? Dan is dit je 

kans! Aan de buitenste rand van de kindvriendelijke en centraal gelegen wijk 

Binnenland bieden wij deze geschakelde twee-onder-één-kapwoning met 

garage en zeer ruim perceel aan. Zo ruim, dat je aan de voorzijde twee 

auto's op eigen terrein kunt parkeren én aan de achterzijde een ruime, 

onder architectuur aangelegde, zeer zonnige achtertuin met veel privacy 

hebt. De achtertuin wordt begrensd door een sloot met daarachter het 

groene talud van de spoortunnel met daarop het dakpark. De overkapping 

aan de achterzijde heeft een aantal luiken waardoor er zowel open als 

beschut gezeten kan worden.





Bij binnenkomst valt meteen op dat hier geïnvesteerd is in luxe. De 

materialen, de afwerking; dit is geen standaardhuis! Een prettige entree met 

toegang tot de (voormalige) garage, trapopgang, keurig toilet, meterkast en 

woonkamer. De woonkamer is heeft een ruim en prettig open plan met zeer 

comfortabele vloerverwarming. Aan de voorzijde vindt je de ruime open 

keuken met alle inbouwapparatuur die je je maar kunt wensen; tot 

bordenwarmers aan toe. De chef in jou gaat hier veel vrienden verrassen 

(zodra het weer mag). 


Aan de achterzijde loop je zo de keurig aangelegde tuin in. Ondanks de 

oost-noordoostelijke ligging zul je verbaasd zijn over de hoeveelheid zon 

die je hier krijgt; zowel door de diepte van de tuin als door de geschakelde 

opstelling. De indeling van de tuin biedt veel mogelijkheden; heb je 

bijvoorbeeld kinderen, dan maak je eenvoudig een eigen speelhoek. Een 

complete buitenkeuken? Oui Chef! Dat kan...





De garage biedt geen toegang meer voor een auto en is momenteel meer 

als bijkeuken, bergruimte en wasruimte in gebruik. Zou je hier een 

praktijkruimte van kunnen maken... met wat aanpassingen kan dat zeker. 

Aan de achterzijde is er nog een ruime houten berging tegenaan gebouwd.





Op de eerste verdieping zijn in het verleden de badkamer en de 

naastgelegen slaapkamer samengevoegd tot een privé wellnessdomein... 

Een groot hoekbad, ruime douche, 2e toilet, dubbel wastafelmeubel en véél 

bergruimte! Op deze etage vind je verder twee goede slaapkamers, 

waarvan er één weer veel ingebouwde kastruimte biedt. Op zolder is nog 

een slaapkamer gelegen, samen met een forse voorzolder waar je 

eventueel nog een extra slaapkamer zou kunnen realiseren. De CV zit in een 

afgesloten bergruimte. Ook deze etage is keurig afgewerkt.








VRAAGPRIJS 

€ 470.000 K.K.
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MOOIE STRAKKE KEUKEN



RUIME 


OPEN KEUKEN 

MET INBOUW-
APPARATUUR
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OP DE EERSTE 
VERDIEPING 
BEVINDEN 


ZICH 

TWEE 


SLAAPKAMERS
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ZEER RUIME BADKAMER!



10



11



12

RUIME ZOLDER MET 
SLAAPKAMER 

MOGELIJKHEID 

VOOR EEN 

TWEEDE 

SLAAPKAMER
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PLATTEGROND



15

PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART
RIETGORS 181  BARENDRECHT
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LOCATIE OP DE KAART
RIETGORS 181  BARENDRECHT
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

(Gas)kachels X

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kasten garage X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 - Verduistergordijnen 1e verdieping inclusief vitrage 
gaat mee (kinderkamer)

X

 - Verduistergordijnen zolder slaapkamer gaan mee X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - Koelkast garage X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 - koffiezetapparaat X

 - 2 warmhoudlades X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Schotel/antenne X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Screens X

Rolluiken X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Witte bloembakken X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - Vuurtafel, kinderspeelgoed, tuinset, bbq, houten 
tuintafel

X

 - Beveilings camera's, Sproei-installatie, betonnen 
tafel, eettafel en stoelen, voet droogmolen

X

 

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


