
LANGE NIEUWSTRAAT 161 A 3111 AH SCHIEDAM

Ruime stadsvilla


 met eigen 


aanlegsteiger

Gelegen aan de 


Nieuwe Haven te 

Schiedam  

Met zeer 


zonnige 


achtertuin

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 Schiedam 

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

272 m²
INHOUD

1110 m³
PERCEELOPPERVLAKTE

924 m²
BOUWJAAR

1995
KAMERS

4
SLAAPKAMERS

3





VERWARMING:



c.v.-ketel





TUINLIGGING:



zuidwest





PARKEREN:



op eigen terrein





BERGING:



ja
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KOM VERDER
LANGE NIEUWSTRAAT 161 A

Ruime stadsvilla met eigen aanlegsteiger van 20 meter en garage voor 4 

auto's





Of u nu gek bent op oude auto's en ruimte zoekt om daaraan te kunnen 

sleutelen, u wilt privacy in uw woonomgeving of u wilt graag vanuit uw 

achtertuin aan boord kunnen stappen van uw (zeil)boot en de Nieuwe Maas 

opvaren... het kan allemaal bij deze bijzonder beschut gelegen luxe villa aan 

de Nieuwe Haven te Schiedam.





Tussen een aantal klassieke gevels aan de Lange Nieuwstraat bevindt zich 

een poort. Via deze beveiligde toegangspoort komt u middels de oprijlaan 

op het achterste deel van het perceel waar zich links en rechts een huis 

bevinden. U kijkt nu naar het huis aan de linkerzijde.





Recent zijn er diverse renovatiewerkzaamheden uitgevoerd; zo is onder 

andere het dak voorzien van nieuwe dakpannen en is al het houtwerk waar 

nodig hersteld en geheel geschilderd.





Wat opvalt bij binnenkomst zijn de afmetingen van de woonkamer met 

halfopen keuken. Bij een huis in deze prijsklasse hoort ruimte en dat is dan 

ook wat u krijgt. Via de dubbele openslaande deuren komt u in de op het 

zuidwesten gelegen, dus zeer zonnige, achtertuin. Aan het einde van de tuin 

ligt de Nieuwe Haven, waar u aan de hardhouten steiger een perfecte plek 

vindt om uw zeiljacht of sloep aan te leggen.





Dit huis kent ook enorm veel bergruimte; een grote tuinberging, een grote 

bijkeuken en niet te vergeten de enorme garage waar u een viertal auto's 

kunt stallen.





Op de eerste etage bevinden zich aan de ruime overloop een kingsize 

master-bedroom met veel inpandige kastruimte, de grote badkamer met 

ligbad en douche, een logeerkamer en zo'n sfeervolle werkkamer waar je 

uren kunt doorbrengen.





Verder raad ik u aan de sfeer, de plek en de mogelijkheden zelf te komen 

beoordelen. U bent van harte welkom voor een bezoek.





Makelaar:


Remko Schrijver








VRAAGPRIJS 

€ 1.065.000 K.K.
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VIA DE

BEVEILIGDE 

TOEGANGSPOORT 
KOMT U OP HET 

ACHTERSTE DEEL 
VAN HET 

PERCEEL



7



8



9



10



11

Kingsize master-bedroom



RUIME 


WOONKAMER

MET 


HALFOPEN 

KEUKEN
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DE KINGSIZE


MASTER-BEDROOM 

HEEFT


VEEL INGEBOUWDE 

KASTRUIMTE
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Zeer ruim badkamer met ligbad en 
douche
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - houten vloer(delen) X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Schotel/antenne X

Alarminstallatie X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Overig - Contracten

CV Ja

Boiler Ja

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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KADASTRALE KAART
LANGE NIEUWSTRAAT 161 A  SCHIEDAM
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LOCATIE OP DE KAART
LANGE NIEUWSTRAAT 161 A  SCHIEDAM
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SCHIEDAM
WONEN IN

Met bezienswaardigheden zoals de Grote markt, de Grote of Sint Janskerk en de vele 

historische stadsgezichten is Schiedam een cultuurrijke stad. Schiedam is een 

beschermd stadsgezicht dankzij de vele rijks-, gemeentelijke en 

oorlogsmonumenten. Dat zie je met gemak terug in de historische panden aan de 

grachten en de kleine haventjes.





Naast haar musea en culturele centra kent Schiedam een groeiend aantal 

terugkerende evenementen en festivals zoals het Fotofestival Schiedam, Muziek op 

het Water en Opera aan de Schie.

Schiedam Jeneverstad



23

Schiedam, 

de stad met haar 

eigen 
jeneverproductie



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


