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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

109 m²
INHOUD

367 m³
PERCEELOPPERVLAKTE

141 m²
BOUWJAAR

1964
KAMERS

5
SLAAPKAMERS

4

STATUS:



Beschikbaar






VERWARMING:



c.v.-ketel





ENERGIELABEL:



D





TUINLIGGING:



west





PARKEREN:



openbaar parkeren






BERGING:


ja
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KOM VERDER
DE KREEK 18 Barendrecht

Deze zomer je intrede doen in deze leuke eengezinswoning met vele 

extra`s? Dat kan!





Namens onze opdrachtgever mogen wij je aanbieden een leuke 

tussenwoning met zowel een aanbouw als een nokverhoging met dakkapel 

in het centrum van Barendrecht. Door de aanbouw (voorzien van 

vloerverwarming) beschikt de woning over een ruime woonkamer en een 

extra bijkeuken, welke voorzien is van een wasmachine aansluiting. Door de 

nokverhoging met dakkapel is er een vierde slaapkamer mogelijk gemaakt. 

Deze kamer is heerlijk licht en voorzien van rolluiken en een airco. 





In 2018 is de woning gedeeltelijk gemoderniseerd en voorzien van:


- Zonnepanelen


- Nieuwe badkamer


- Gestuukte wanden en plafonds


- Nieuwe elektra op de begane grond en eerste verdieping


- Nieuwe tegelvloer op de begane grond


- Nieuw toilet begane grond





Via de openslaande deuren in de woonkamer kom je in achtertuin, gelegen 

op het westen en staat garant voor zowel zon als schaduwrijke plekken. De 

woning beschikt over zonnepanelen en de CV kevel is in 2017 vernieuwd. 

Een gezellig, ruim en compleet huis! 





Voor de indeling van de woning verwijzen wij je graag naar de 

plattegronden. 





Omgeving


De woning is gunstig gelegen in een rustige straat nabij het centrum van 

Barendrecht. Het dorpswinkelcentrum, diverse scholen en overige sociale 

voorzieningen bevinden zich op loopafstand. Kinderen kunnen naar 

hartenlust spelen in de speeltuin en het park Buitenoord met skatebaan en 

diverse speelvoorzieningen. De bereikbaarheid is ideaal, want met de auto 

ben je binnen 5 minuten op de A15/A16. Ook zijn er voldoende 

mogelijkheden om met het openbaar vervoer te reizen door de 

aanwezigheid van meerdere busverbindingen richting o.a. Rotterdam en het 

NS-station dat op 10 minuten loopafstand ligt. 














VRAAGPRIJS 

€ 289.000 K.K.
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Bijzonderheden:


• Bouwjaar 1964


• Vier slaapkamers  


• Centraal gelegen in de nabijheid van diverse winkels en voorzieningen


• Bosrijkpark met speelgelegenheden op loopafstand


• Gratis parkeergelegenheid


• Zonnepanelen (8 stuks)


• Voorzien van dubbelglas 


• CV Remeha Avanta, bouwjaar 2017


• Oplevering: in overleg





Kom de sfeer proeven van deze leuke woning. Ik nodig je van harte uit deze woning te komen bezichtigen. Indien je 

meer informatie wenst kun je contact opnemen met ons kantoor in Rotterdam.





Verkopend makelaar: Debbie Hilberding





Deze informatie is zoals je mag verwachten van ons, met veel zorg samengesteld. Toch komt het in uitzonderlijke 

gevallen voor dat blijkt dat de informatie niet volledig is. Daarom aanvaarden wij, als verkopend makelaar, geen 

aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Wat betekent dat er geen rechten ontleend kunnen 

worden aan de vermelde gegevens. We verstrekken je deze informatie om je uit te nodigen voor het plannen van 

een bezichtiging en het doen van een bod onder voorbehoud van gunning.
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Doorzonwoonkamer

VIA DE 
OPENSLAANDE 
DEUREN IN DE 
WOONKAMER 


KOM JE 

IN DE


 ACHTERTUIN
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EEN OPEN KEUKEN 

IN HET MIDDEN VAN 


DE WOONKAMER

MET TOEGANG TOT 

DE BIJKEUKEN
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DE BIJKEUKEN IS VOORZIEN VAN 
EEN WASMACHINEAANSLUITING
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TUIN GELEGEN 

OP HET WESTEN 


EN VOORZIEN 

VAN EEN STENEN 


BERGING
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BADKAMER MET 

INLOOPDOUCHE,


2E TOILET EN 

WASTAFEL


MET MEUBEL
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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
DE KREEK 18  BARENDRECHT



25

LOCATIE OP DE KAART
DE KREEK 18  BARENDRECHT
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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:

Debbie Hilberding

Actief in en om Rotterdam
Makelaar

06-19 43 69 75

debbiehilberding@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


