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Wonen in een levendige 

volksbuurt met een  

‘dorps’ karakter

Beschutte tuin


met veel 


middagzon

Eengezinswoning 


met Ideale ligging


winkels en OV

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

88 m²
INHOUD

294 m³
PERCEELOPPERVLAKTE

108 m²
BOUWJAAR

1988
KAMERS

4
SLAAPKAMERS

3

STATUS:


te koop






VERWARMING:



c.v.-ketel





ENERGIELABEL:



-





TUINLIGGING:



noordwest





PARKEREN:



openbaar parkeren





BERGING:



ja
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KOM VERDER
HAGASTRAAT 9

Op zoek naar een eengezinswoning met tuin, gelegen in de Schiedamse 

woonwijk "De Gorzen” en aan de rand van het centrum van Schiedam? Kom 

dan gerust een kijkje nemen want deze woning is beslist de moeite van het 

bezoeken waard! 


De woning beschikt over een royale woonkamer met een open keuken, 

badkamer, 3 slaapkamers en een heerlijke tuin, gelegen op het 

noordwesten.  En dan is er nog de mogelijke optie om de woning te 

vergroten met een extra verdieping.


De Gorzen is een gezellige en levendige volksbuurt met een  'dorps' 

karakter. Verschillende bouwstijlen komen hier samen wat een leuk speels 

beeld geeft. 


De ligging van de woning is ideaal te noemen. Om de hoek vindt u voor de 

dagelijkse boodschappen de winkels van de Groenelaan. De wijk is 

kindvriendelijk en diverse basisscholen en kinderopvang ontbreken dan ook 

niet. De fraaie groenzone van de Maasboulevard, openbaar 

vervoersvoorzieningen, Horeca, "Zwembad Zuid”, diverse uitvalswegen en 

gratis parkeren maken de ideale ligging compleet!





Indeling


Begane grond:


Entree met aan de rechterzijde bij binnenkomst het toilet met fontein, de 

meterkast en de trapopgang naar de eerste verdieping. De ruime 

woonkamer is voorzien van laminaat, heeft een vaste bergkast en de houten 

kozijnen en deur naar de tuin zijn, net als in de rest van het huis, voorzien 

van dubbel glas. 


De keuken met eenvoudig keukenblok in een L-opstelling is voorzien van 

een 4 pits gaskookplaat, vaatwasser en vrijstaande koel-vriescombinatie.





Eerste Verdieping


Overloop met toegang tot de 3 ruime slaapkamers voorzien van laminaat, 

houten kozijnen met dubbelglas. De bergkast herbergt de Cv-ketel en de 

wasmachine- en drogeraansluiting. Tot slot is er nog de fraaie in 2018 

verbouwde badkamer met inloopdouche, wastafel en hangend toilet. 





Tuin


De tuin is noordwestelijk gelegen, heeft een gemetselde schuur/berging en 

is geheel betegeld en keurig aangelegd.





Afmetingen


Voor de afmetingen van de diverse vertrekken verwijzen wij u naar de 

bijgevoegde plattegronden.


VRAAGPRIJS 

€ 267.500 K.K.



6

plattegronden.





Bijzonderheden


- Bieden vanaf € 267.500,- k.k.


- Bouwjaar 1988


- Energielabel wordt aangevraagd


- Verwarming & warm water middels CV-combiketel Remeha Avanta 2016


- Meterkast met 6 groepen met aardlekschakelaar 


- Beschikt over een achtertuin gelegen op het noordwesten


- Oplevering 1 augustus 2021


- Woning gelegen op erfpacht: Erfpacht is afgekocht en recht/contract loopt tot 01/012/2037


- Buiten schilderwerk vorig jaar (2020) uitgevoerd





Makelaar:


Martijn Folkers
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VEEL LICHT






DRIE

 ROYALE


SLAAPKAMERS
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FRAAI

AFGEWERKTE

BADKAMER
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HEERLIJKE TUIN
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND



14

KADASTRALE KAART
HAGASTRAAT 9  SCHIEDAM
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LOCATIE OP DE KAART
HAGASTRAAT 9  SCHIEDAM
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 - Plafonnieres mogen achter blijven X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Twee kleine linnenkasten boven X

 - Grote linnenkast boven X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Overig, te weten

 - Spiegel met verlichting badkamer X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - koel-vriescombinatie 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

 - douche (cabine/scherm) X

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Stellingen schuur X

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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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
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Schiedam, 

de stad met haar 

eigen 
jeneverproductie



WONEN IN 


ROTTERDAM 


DOE JE MET 


RE/MAX

Uw makelaar:

Martijn Folkers

Actief in en om Rotterdam
Makelaar

06-55887181

martijnfolkers@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


