
REYERDIJK 13 A 3079 NC ROTTERDAM

Goed onderhouden 

maisonette in 


"De Reyertoren"

Ruim balkon op het 

zuidoosten!

Eigen parkeerplaats op 

afgesloten 

parkeerterrein!

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



4

WOONOPPERVLAKTE

87 m²
INHOUD

263 m³
BALKON 

8 m²
BOUWJAAR

1999
KAMERS

3
SLAAPKAMERS

2

STATUS:



Beschikbaar






VERWARMING:



c.v.-ketel





ENERGIELABEL:



C





LIGGING BALKON:



Zuidoosten





PARKEREN:



openbaar parkeren en 1 

eigen parkeerplaats





BERGING:
ja




5

KOM VERDER
REYERDIJK 13 A

Op zoek naar een ruim, comfortabel en modern 2-laags 3-

kamerappartement met groot balkon én eigen parkeerplaats op het 

afgesloten parkeerterrein? 





Be our guest! 





Deze maisonnette ligt op de 5e en 6e etage van zeer goed onderhouden 

appartementencomplex "De Reyertoren”. Het complex wordt beheerd door 

een actieve VvE waarbij woongenot hoog op de agenda staat. 





De Reyertoren ligt op een hele fijne plek. De tramhalte bevindt zich aan de 

overkant van de straat op de Reyerdijk, de bus nóg dichterbij op de 

Groeninx van Zoelenstraat en binnen enkele minuten zit je op de snelweg in 

iedere richting. Je boodschappen doe je op de Kouwenoord of bij de 

Keizerswaard. Ook voor kleding, schoenen, huishoudartikelen en de 

drogisterij ben je daar aan het juiste adres. 





Met de auto rijd je door de slagboom en parkeert op je eigen parkeerplaats. 

Heerlijk, nooit zoeken naar een parkeerplaats. Vervolgens loop je op de hal 

van het appartementencomplex binnen met het bellentableau en de 

brievenbussen. De deur open je met een tag om vervolgens bij de lift en het 

trappenhuis te komen. Met de lift ga je naar de 6e verdieping waar de 

ingang is van dit appartement. 





6e verdieping


Achter de voordeur stap je de hal van dit zeer goed onderhouden 

appartement binnen, je hangt je jas op en loopt de woonkamer binnen. Wat 

een heerlijke ruimte, de kamer is ruim 5,30 breed waardoor het een 

ontzettend lichte ruimte is. Het uitzicht is erg mooi, je kijkt richting het 

zuidwesten over IJsselmonde heen.  





De woonkamer is erg goed in te delen in een riante zithoek en een grote 

eethoek. Heel fijn is de open keuken waar je vrij kunt bewegen. 





Terug in de hal tref je het eerste toilet en de interne berging waar ook de 

CV-ketel is geplaatst. 





5e verdieping


Via de ronde trap loop je naar beneden naar de 5e etage. Daar heb je vanaf 

de overloop toegang tot het tweede toilet, de wasruimte, badkamer en de 2 

slaapkamers. Vanuit beide slaapkamers heb je toegang tot het pandbrede 

VRAAGPRIJS 

€ 275.000 K.K.
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balkon op het zuidoosten. Een ontzettend fijne plek om uren in de zon zitten. Het is een lekker rustig plekje, dus ook 

thuiswerken op het balkon gaat prima! 


De hoofdslaapkamer van ruim 15 m2 biedt voldoende ruimte voor een groot tweepersoons bed en een grote 

kledingkast. De tweede slaapkamer is ca. 9 m2 en ook deze kamer is heerlijk licht door de grote raampartijen. Een 

fijn thuiskantoor! De badkamer is voorzien van een ligbad, aparte douche, wastafel met wastafelmeubel en een 

handdoekenradiator. De ronding door de ronde trap geeft de badkamer een leuk uiterlijk! In de aparte wasruimte 

kan je de wasmachine en droger kwijt, en daarnaast kan je nog een kast kwijt of een mooie opstelling maken met 

planken waar je nog veel spullen kwijt kunt. 





Wat een heerlijk appartement, ruimte, licht, uitzicht, een riant balkon, sfeer én gelegen in een goed onderhouden 

complex! Graag binnen kijken? We horen je snel voor een bezichtiging. 





 Bijzonderheden:


• Bouwjaar: 1999                                                     • Woonoppervlakte circa 87 m2


• Balkon van 8 m2 op het zuidoosten                   • Aparte berging circa 5 m2


• Inpandige containerruimte                                  • Geheel voorzien van laminaat


• Gemeenschappelijke fietsenberging in de onderbouw


• Inclusief eigen parkeerplaats op afgesloten parkeerterrein


• Volledig voorzien van dubbele beglazing


• Verwarming en warmwater middels Remeha HR CV-ketel (2012)


• Goed functionerende, actieve Vereniging van Eigenaars; bijdrage € 167,96 per maand


• Gelegen op erfpachtgrond tot 17-05-2097 waarvan de canon is afgekocht tot 17-05-2048


•Aanvaarding in overleg





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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Aparte woon en slaapverdieping

HEERLIJK 

LICHTE  


EN 

SFEERVOLLE


WOONKAMER!
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Zowel bad als douche!

 RUIME 

SLAAPKAMER 


MET 

BALKON 

OP HET 


ZUIDOOSTEN
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SLAAP/

STUDEERKAMER
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART
REYERDIJK 13 A  ROTTERDAM
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LOCATIE OP DE KAART
REYERDIJK 13 A  ROTTERDAM
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - losse (hang)lampen X

 - Spotjes in de keuken X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - jaloezieën X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Overig, te weten

 - schilderij ophangsysteem X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser 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

 

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

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!



23

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


