
ADRIAEN VAN DER DOESLAAN 50 B 3054 EG ROTTERDAM

Ruim 2 

kamerappartement 


(72 M2) met tuin!! 

Toplocatie middenin 

Hillegersberg

Met het Zwarte Plasje 

en de bergse plassen 

om de hoek! 

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
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WOONOPPERVLAKTE

72 m²
INHOUD

197 m³
PERCEELOPPERVLAKTE

116 m²
BOUWJAAR

1932
KAMERS

2
SLAAPKAMERS

1

TYPE WONING:


benedenwoning






VERWARMING:



c.v.-ketel





ENERGIELABEL:



D





TUINLIGGING:



west





PARKEREN:



openbaar parkeren





BERGING:



ja
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KOM VERDER
ADRIAEN VAN DER DOESLAAN 50

Een ruim 2 kamerappartement (72 m2!) met een zonnige tuin op het westen, 

middenin Hillegersberg! De jaren 30 bouw maakt veel mensen blij!





Wat een fantastisch appartement is dit, comfortabel en licht en op een 

toplocatie. Als je al in Hillegersberg woont hoeven we dat niet uit te leggen.





Hillegersberg is een oergezellig dorp binnen Rotterdam waar je je binnen 

no-time thuis voelt. De Adriaen van der Doeslaan is een mooie rustige en 

groene laan! 





Het appartement: 


Via de voordeur stap je het tochtportaal binnen waar je je jas ophangt. 

Daarna stap je de hal binnen van waaruit je toegang hebt tot alle ruimtes van 

het appartement. De eerste deur rechts stap je de woonkeuken binnen aan 

de voorzijde van het appartement. Een heerlijk lichte ruimte met leuk uitzicht 

over de straat. In de vensterbank zou je nog een leuke bank kunnen 

bouwen waar je lekker een boek kunt lezen. De keuken is keurig, die is aan 

de rechterkant voorzien van een ruim werkblok met vaatwasser en 

voldoende opbergruimte. Aan de linkerkant is bevindt zich het kookblok met 

een groot 5-pits SMEG gasfornuis met daaronder een grote oven. Aan 

weerszijden kastjes waar je de belangrijkste dingen kwijt kunt die je bij het 

koken nodig hebt en boven het fornuis hangt een grote rvs afzuigkap! Een 

hele gezellige ruimte waar je uren kunt tafelen!





De woonkeuken is van de woonkamer gescheiden door een prachtige 

authentieke en-suite met de originele en-suite deuren met glas-in-lood. Een 

geweldige mix van modern en authentiek. Aan weerszijden van de en-suite 

duren berg je je spulletjes op in kasten. 





Doordat je aan de voorzijde een woonkeuken hebt is de woonkamer puur 

woonkamer waar je lekker kunt relaxen, wat lezen, tv kijken of gezellig met 

vrienden wat drinken. Het originele balkon is bij het appartement getrokken. 

De vloer daarvan is recent van onderaf geïsoleerd zodat er geen kou meer 

optrekt via de vloer. Een heel leuke hoek voor een extra zitje waar je met de 

open tuindeuren heerlijk geniet van de zon. Vanuit de woonkamer stap je op 

de balustrade naar de tuin. Op de balustrade zit je uiteraard ook heerlijk, 

maar er gaat niets boven vers gras onder je voeten. Via de trap loop je de 

tuin in waar je hele dagen kunt vertoeven. Begin van de middag komt de zon 

lekker de tuin in en die gaat dan voorlopig niet meer weg! 








VRAAGPRIJS 

€ 275.000 K.K.
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Terug in het appartement lopen we de hal binnen. Daar treffen we de deur naar een grote gangkast waar zich ook 

de meters bevinden. Ook tref je in de hal het toilet en de deur naar de kelder. In de kelder bevindt zich de 

wasmachineaansluiting, je bergt er nog wat spullen op en het is uiteraard de mooiste plek om wat mooie flessen wijn 

te bewaren. 





Weer terug op de begane grond loop je de trap op naar de eerste verdieping waar de slaapkamer zich bevindt. Een 

slaapkamer van ca. 8 m2 waar je een tweepersoonsbed in kwijt kunt en een kledingkast. Er is recent een 

kunststofkozijn met dubbele beglazing geplaatst. 





Op de begane grond aan het einde van de gang tref je de moderne en lichte badkamer. Wat een fijne ruimte! De 

badkamer is voorzien van zowel een douchecabine met regendouche, een losstaand bad als een modern 

wastafelmeubel met dubbele wastafel. Op de vloer liggen prachtige getrommelde keramische vloertegels die een 

mooi landelijk uiterlijk geven. In de badkamer is ook de CV-ketel geplaatst. 





Wat een fantastisch appartement op een toplocatie! Het gehele appartement is voorzien van dubbele beglazing, er 

ligt een mooie houten vloer, de muren zijn strak afgewerkt en in het plafond bevinden zich nog mooie sierlijsten. 


 


Bijzonderheden:


• Bouwjaar: 1932                                                                    • Woonoppervlakte circa 72 m2


• Tuin van ca. 50 m2 op het westen                                    • Volledig voorzien van dubbele beglazing


• Energielabel D                                                                    • Het is vrij parkeren in de buurt


• Verwarming en warmwater middels Remeha HR CV-ketel (2019)


• De VvE functioneert op Ad Hoc basis, er is een gezamenlijke opstalverzekering


• Oplevering 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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Volop genieten! 

ZONNIGE 

TUIN 


OP HET 

WESTEN!
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Serene 

woonkamer


met 

schitterende


en-suite 

deuren!
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Authentieke details in een modern 
jasje! 
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LUXE BADKAMER
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LIGBAD



ÉN




DOUCHE!
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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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
ADRIAEN VAN DER DOESLAAN 50 B  ROTTERDAM
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LOCATIE OP DE KAART
ADRIAEN VAN DER DOESLAAN 50 B  ROTTERDAM
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - parketvloer X

 - houten vloer(delen) X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Klok)thermostaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

 

Overig - Contracten

CV Ja

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!
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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


