
GEORG HEGELSTRAAT 71 3076 RE ROTTERDAM

Woonoppervlakte: 


76 m2

Balkon (7m2)


op het Zuiden

Separaat aangeboden 

garagebox!

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
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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

76 m²
INHOUD

247 m³
BALKON OP HET ZUIDEN

7 m²
BOUWJAAR

1965
KAMERS

3
SLAAPKAMERS

2

VERWARMING:



blokverwarming





ENERGIELABEL:



C





PARKEREN:


openbaar parkeren





PARKEREN:


separaat af te nemen 

garagebox





BERGING:



ja
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KOM VERDER
GEORG HEGELSTRAAT 71

Starters opgelet! 


Want misschien ben jij binnenkort wel de trotse eigenaar van dit in 

Rotterdam Lombardijen gelegen goed onderhouden 3 (voorheen 4) 

kamerappartement op de tweede etage met balkon op het zuiden. Je 

beschikt dan ook over een berging op de begane grond en bij het 

appartement wordt separaat een garagebox aangeboden aan de achterzijde 

van het complex. In de garagebox kan je naast een auto ook wat andere 

spullen opbergen. Er is een elektriciteitsaansluiting en water aanwezig zodat 

je er ook wat kunt klussen in je vrije tijd. De garage is niet geïsoleerd, maar 

de verwarmingsbuizen lopen er doorheen, dus het is er altijd aangenaam. 





Lombardijen werd in de jaren 60 gebouwd als een zelfstandige stadswijk, 

maar maakt inmiddels onderdeel uit van de deelgemeente IJsselmonde. 

Lombardijen is 1 van de Zuidelijke Tuinsteden van Rotterdam, de wijken zijn 

opgezet volgens de tuingedachte waarbij er vooral heel veel aandacht is 

besteed aan ruimte en groen. Dat is in dit appartement heel goed te merken, 

want zowel aan de voor- als de achterzijde heb je vrij uitzicht op veel groen! 

Het is een wijk met ontzettend veel woongemak. Zowel op de 

Schopenhauwerweg, de Bierens de Haanweg als de Spinozaweg tref je alle 

winkels die je nodig hebt. Een stadse bouwmarkt, supermarkten, 

drogisterijen, zonnestudio, dierenwinkel, wat gezellige restaurantjes en 

kroegen, noem maar op! Zin in een wandeling of om even lekker te relaxed? 

Dan ben je zo in het Spinozapark of Zuiderpark. 


Je bent binnen 10 minuten in het centrum van Rotterdam, maar nog sneller in 

Barendrecht waar je ook gezellig wat kunt winkelen. Je fietst in 7 minuten 

naar Station Lombardijen en de bus stopt op de Spinozaweg op enkele 

minuten loopafstand. Je zit zo op de snelweg in alle richtingen. 





Het appartement: 


Op de begane grond stap je het afgesloten portiek binnen waar je de post 

uit je brievenbus haalt. Met de trap loop je naar de tweede etage waar je je 

achter je eigen voordeur de ruime hal binnenstapt. Daar hang je je jas op in 

de gangkast waar je ook genoeg ruimte hebt voor de stofzuiger. Daarna 

loopt je de woonkamer in om de balkondeur vast even open te zetten, want 

tegen de tijd dat jij eigenaar bent geworden van dit appartement is het weer 

om te genieten van dit fijne balkon op het Zuiden met uitzicht over veel 

groen. De woonkamer is erg ruim, dat komt omdat dit vroeger 2 kamers 

waren die bij elkaar zijn getrokken. Daardoor is er een hele fijne eetkamer 

ontstaan, en een hele ruime woonkamer! Door de grote raampartijen komt 

enorm veel licht binnen.binnen. de woonkamer bevindt zich de werk- of 

slaapkamer. 


VRAAGPRIJS 

€ 190.000 K.K.
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Een hele fijne ruimte van ca. 8 m2 met ook toegang tot het balkon. Een fijne plek om wat thuis te werken, maar ook 

een hele fijne slaapkamer. 





We lopen door naar de keuken aan de voorzijde van het appartement. Een ruime en nette keuken. De keuken is 

voorzien van een gaskookplaat, afzuigkap en anderhalve spoelbak met een mengkraan. De vaatwasser en koelkast 

zijn los geplaatst, evenals de wasmachine waarvoor de aansluiting in de keuken zit. Tegenover het keukenblok is de 

keuken doorgebouwd waardoor je veel bergruimte hebt en tevens een extra keukenblad voor je apparaten zoals 

de waterkoker en het koffieapparaat. Via de keuken heb je toegang tot een klein balkonnetje aan de voorzijde waar 

je bijvoorbeeld wat kruiden kunt laten groeien. 





Terug in de hal lopen we de ruime slaapkamer in van ruim 15 m2. Een hele fijne lichte ruimte met meer dan genoeg 

ruimte voor een tweepersoonsbed, grote kledingkast en je zou er zelfs nog een kaptafel in kwijt kunnen. Een fijne 

opgeruimde kamer. Vanuit de slaapkamer heb je toegang tot de badkamer. Een hele nette badkamer met een grote 

douche met een mooie glazen schuifwand en een groot wastafelmeubel, zodat je al je spullen netjes op kunt 

bergen, en een grote wastafel met een mengkraan met planchet en spiegel erboven. De radiator zorgt dat het 

aangenaam is in de bakkamer en het badkamerraam zorgt voor natuurlijk licht. 





Wat een superfijn appartement! Alle ruimtes zijn heerlijk ruim opgezet en keurig onderhouden. Als starter is het een 

paleis, voor een stel absoluut groot genoeg, en stel dat er nog een kleintje op komst is, is ook daar genoeg ruimte 

voor. 





Met de berging op de begane grond heb je veel extra bergruimte en het is aan te raden om de garage erbij te 

kopen, want die zijn schaars in Rotterdam. De garage bieden we separaat aan voor € 30.000,-. 





Enthousiast geworden? Maak snel een afspraak.


Verkopend makelaar: Yuri van den Ende





RE/MAX, it's the experience!


Ons advies bij het kopen van uw nieuwe woning? Neem uw eigen aankoopmakelaar mee
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Ontzettend licht!

Comfortabel 

en 


ruim 

opgezet!
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Rust 

en


ruimte!
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VRIJ UITZICHT OVER HET GROEN 
VAN LOMBARDIJEN
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FIJNE BADKAMER
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Volop 

groen 


om 

je 


heen!
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART
GEORG HEGELSTRAAT 71  ROTTERDAM
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LOCATIE OP DE KAART
GEORG HEGELSTRAAT 71  ROTTERDAM
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LIJST VAN ZAKEN

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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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


