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Grenzend aan historisch 

Delfshaven

Breed opgezette 
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Buytewechstraat 

Ruime bovenwoning
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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

74 m²



270 m³

BOUWJAAR

1939
KAMERS

3
SLAAPKAMERS

2

STATUS:



Beschikbaar






VERWARMING:



c.v.-ketel





BALKON:



achterzijde woning





PARKEREN:



betaald parkeren, 

parkeervergunningen





BERGING:



nee
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KOM VERDER
WILLEM BUYTEWECHSTRAAT 

Altijd al een ruime bovenwoning willen bezitten, grenzend aan historisch 

Delfshaven? Dan is deze 3 kamer woning met balkon aan de breed 

opgezette Willem de Buytewechstraat de moeite van het bekijken waard!








Door de eigen voordeur met trap kom je op de eerste etage aan in de gang 

met bergkast/meterkast. De gang biedt toegang tot alle vertrekken. Een 

grote woonkamer, met open haard, bevindt zich aan de voorzijde van het 

appartement. Er is een grote slaapkamer met glas-in-lood ramen en een 

tweede slaap/werkkamer. De keuken aan de achterzijde van het 

appartement is eenvoudig en herbergt onder andere de cv-ketel en biedt 

bovendien toegang tot het balkon. Opvallend zijn de hoge plafonds, 2,75 

meter! De badkamer met toilet is betegeld uitgevoerd. 





 


De Willem Buytewechstraat is breed opgezet heeft een aantal lokale winkels 

en herbergt horeca gelegenheden. De straat loopt vanaf de rotonde bij de 

Euromast naar het historisch Delfshaven welke op slechts 100 meter 

wandelen van de woning te bereiken is. Op eveneens loopafstand zijn er 

opstapmogelijkheden van openbaar vervoer (metro, tram en bus), de 

uitvalswegen zijn dicht bij en op de fiets is het centrum in 10 minuten aan te 

rijden De andere kant op ligt het prachtige stadspark bij de Euromast waar 

het heerlijk vertoeven is met zeer veel recreatieve mogelijkheden. Al met al 

een prachtig centrale plek en toch rustig.








Indeling:


* Gesloten portiek; trappenhuis met woningentree op de eerste verdieping


* Woningentree; gang met meterkast en toegang tot alle vertrekken


* Woonkamer met open haard en kunststof kozijnen met dubbel glas


* Keuken met zeer eenvoudig keukenblok, cv-ketel en deur naar het 

achtergelegen balkon


* Slaapkamer aan de achterzijde met een vaste kast en glas-in-lood ramen, 

houten kozijnen en enkel 


   glas


* Betegelde badkamer met douche en toiletopstelling

















VRAAGPRIJS 

€ 200.000 K.K.
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Algemeen:


* Eigen grond


* Voorzijde voorzien van isolerende beglazing in kunststof kozijnen en achterzijde voorzien van


   houten kozijnen met enkele beglazing


* Verwarming en warmwatervoorziening met een cv-ketel van Intergas uit 2015


* Voor een indicatie van de maten verwijzen wij naar bijgevoegde plattegrond


                                                          


Gebruiksoppervlakken en inhoud:


* Wonen ca. 74 m²


* Inhoud ca. 210 m³


* VvE in oprichting


* Oplevering: In onderling overleg





Bijzonderheden:


Niet-bewoningsclausule van toepassing.





Makelaar:


Martijn Folkers
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SLAAP- EN WERKKAMER

HOGE 




PLAFONDS 




RUIMTELIJK
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KEUKEN


 

MET 




BALKON
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GRENZEND AAN DE GANG ALLE 
VERTREKKEN
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BREED OPGEZETTE 
STRAAT
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PLATTEGROND
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LOCATIE OP DE KAART
WILLEM BUYTEWECHSTRAAT 227 B  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:

Martijn Folkers

Actief in en om Rotterdam
Makelaar

06-55887181

martijnfolkers@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


