WONEN
HOOGSTRAAT 198 3111 HP SCHIEDAM

Prachtig monumentaal
Herenhuis (anno 1558)

De woning bevindt zich
in het midden van het
centrum van Schiedam

Een woonoppervlakte
van maar liefst 206m2.

WELKOM THUIS

RE/MAX Totaal Makelaars
Goudsesingel 113
3031 EE Rotterdam

010-4535920
totaal@remax.nl
remax-totaal.nl

Wonen in Schiedam
doe je met RE/MAX
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WELKOM
bij de Fullservice makelaar
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

Is dit jouw droomhuis?

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-nonsense, full service makelaarskantoor dat zich
richt op Rotterdam (inclusief Hoogvliet),
Schiedam, Capelle aan den IJssel, Lansingerland 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

206 m²
834 m³
74 m²
-1906
INHOUD

PERCEELOPPERVLAKTE

BOUWJAAR

KAMERS

5
4

SLAAPKAMERS

STATUS:
Beschikbaar
VERWARMING:
c.v.-ketel
ENERGIELABEL:
F
TUINLIGGING:
Patio en dakterras

PARKEREN:
parkeervergunningen
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KOM VERDER
HOOGSTRAAT 198
Prachtig monumentaal herenhuis (anno 1558) met unieke patio en riant
dakterras gelegen in het hart van Schiedam Centrum. De woning heeft een
woonoppervlakte van maar liefst 206m2.
Ligging
De woning bevindt zich in het midden van het bruisende centrum van

VRAAGPRIJS
€ 600.000 K.K.

Schiedam, grenzend aan de Grote Markt aan het einde van de Hoogstraat.
Uitvalswegen en openbaar vervoer zijn binnen een paar minuten te
bereiken. Aan en om de Hoogstraat zijn vele leuke karakteristieke winkels te
vinden. Winkelen kan ook in het overdekte winkelcentrum van Schiedam; De
Passage. Tevens zijn er vele horeca gelegenheden met terrassen. De Grote
Markt is bijvoorbeeld een leuke plek vol met gezellige terrassen tijdens het
mooie weer. Voor een wandeling in het park hoeft u ook niet ver; De
Plantage, het oudste stadspark van Nederland, en het Prinses Beatrixpark
bevinden zich op loopafstand van de woning. Kortom, de woning is zeer
gunstig gelegen met al het moois wat Schiedam te bieden heeft in de
directe omgeving.
Indeling
Via de entree op de begane grond kom je de woonkamer binnen. Het hoge
plafond geeft de woonkamer een zeer ruimtelijk gevoel. De keuken is via
een kleine hal tussen de woonkamer en keuken in te bereiken. De keuken
geeft toegang tot de karakteristieke patio waarvan de kozijnen zeer
recentelijk geverfd zijn. Tevens geeft de keuken toegang tot een berging
met cv-ketel. Via de berging is er nog een separaat toilet te bereiken.
De 1e verdieping is te bereiken via de trap in de woonkamer. Eenmaal boven
bevindt zich de zeer ruime overloop. Aan de voorzijde is er een ruime
slaapkamer aan de achterzijde een riante badkamer. Verder zijn er op de 1e
verdieping nog 2 inbouwkasten en een separaat toilet te vinden.
Middels de trap op de 1e verdieping is de 2e verdieping te bereiken. Hier
bevindt zich de overloop met toegang naar de ruime slaapkamer aan de
voorzijde, de tweede keuken, en aan de voorzijde het riante dakterras met
uitzicht op de Grote Kerk van Schiedam.
Op de derde en laatste verdieping zijn nog 2 slaapkamers te vinden één aan
de voorzijde en één aan de achterzijde.
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De huidige eigenares aan het woord:
''Ik ben hier 26 jaar geleden komen wonen. Wat eerst een zakelijk kantoorpand was heb ik in al die jaren
omgetoverd tot mijn droompaleis! Het is een heerlijk huis geworden en het heeft mij altijd een heel veilig gevoel
gegeven. Het is heerlijk vertoeven in het zonnetje op het dakterras en heerlijk koel in de patio in de zomer. Ik hoop
dat de volgende eigenaar met net zoveel vreugde en plezier in dit huis zal wonen!''
Om deze prachtige woning te bezichtigen en in het echt te beleven kunt u contact met mij opnemen.
Makelaar:
Mike Lamnadi
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RIANTE
BADKAMER

Ruime slaapkamer
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VIER
SLAAPKAMERS
VERDEELD
OVER
DRIE
VERDIEPINGEN
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PATIO
WAAR HET IN DE
ZOMER
HEERLIJK
KOEL IS
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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LOCATIE OP DE KAART
HOOGSTRAAT 198 SCHIEDAM
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LIJST VAN ZAKEN
OMSCHRIJVING

BLIJFT ACHTER

GAAT MEE TER OVERNAME

Woning - Interieur
(Voorzet) openhaard met toebehoren

X

Radiatorafwerking

X

Verlichting, te weten
- losse (hang)lampen

X

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten
- gordijnrails

X

- gordijnen

X

- overgordijnen

X

- vitrages
- rolgordijnen

X
X

Vloerdecoratie, te weten
- vloerbedekking

X

Overig, te weten
- spiegelwanden

X

Woning - Keuken
Keukenblok (met bovenkasten)

X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten
- (gas)fornuis

X

- oven

X

- koelkast

X

- koffiezetapparaat

X

Woning - Sanitair/sauna
Toilet met de volgende toebehoren
- toilet

X

- toiletrolhouder

X

- toiletborstel(houder)

X

- fontein

X

Badkamer met de volgende toebehoren
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- ligbad

X

- wastafel

X

- toilet

X

- toiletrolhouder

X

LIJST VAN ZAKEN
OMSCHRIJVING

BLIJFT ACHTER

- toiletborstel(houder)

GAAT MEE TER OVERNAME
X

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing
Warmwatervoorziening, te weten
- CV-installatie

X

Tuin - Inrichting
Beplanting

X

Bamboe pergola

X

Tuin - Bebouwing
hut in patio

X

Tuin - Overig
Overige tuin, te weten
- vlaggenmast(houder)

X
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WONEN IN

SCHIEDAM
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
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Schiedam,
de stad met haar
eigen
jeneverproductie
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Uw makelaar:

Mike Lamnadi
Actief in en om Rotterdam
Makelaar
06-15 51 14 48
mikelamnadi@remax.nl
www.mikelamnadi.nl

Gratis waardebepaling;
weten wat je huis waard is

Hoe werkt een gratis
waardebepaling?

Weten wat je huis waard is, is niet alleen
handig wanneer je je huis wilt verkopen.

Uitgebreide onderhoudscheck
Advies over verbeterpunten

Ook voor het oversluiten van je hypotheek
of de financiering van je verbouwing is het
fijn om de waarde van je huis te weten.

De marktanalyse (wat doen
vergelijkbare huizen?)

Je huis kan zomaar een overwaarde hebben!
Overweeg je om je huis te verkopen?
Begin dan alvast met een gratis waarde-

Concurrentie analyse
Marktpositie en verkoopadvies

bepaling door één van onze makelaars!

WONEN IN
ROTTERDAM
DOE JE MET
RE/MAX

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!
Ook ‘s avonds en in het
weekend beschikbaar

Alle info die jij nodig
hebt, wanneer je het
nodig hebt

Voor 98% van onze klanten
vinden wij het droomhuis

Wij krijgen een 9.6
van meer dan 250
tevreden klanten
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