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Gezellige buurt 


met alle voorzieningen


in de buurt

Ruim en zonnig 


dakterras gelegen


op het Zuiden

`Bovenste etage en 

ruiime berging 


in de onderbouw

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

54 m²
INHOUD

186 m³

BOUWJAAR

1956
KAMERS

2
SLAAPKAMERS

1

STATUS:



Beschikbaar






VERWARMING:



moederhaard





ENERGIELABEL:



-





TUINLIGGING:









PARKEREN:



openbaar parkeren, betaald 

parkeren, 

parkeervergunningen



ja
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KOM VERDER
GORDELWEG 30 D

Keurig appartement in het Oude Noorden! 





In deze gezellige buurt, gelegen in Rotterdam-Noord heb je alle 

voorzieningen op loopafstand! Verschillende scholen, winkelstraten zoals de 

Bergweg, Zwart-Janstraat, Zwaanshals, NS treinstation, tram en uitvalswegen 

allemaal direct in de buurt. Het Kralingse Bos is op 10 minuten loopafstand, 

dus voor een goede wandeling zit je hier qua locatie ook goed. 





Dit appartement is perfect voor starters! Gelegen op de bovenste etage en 

hierdoor een ruim en zonnig dakterras gelegen op het zuiden! Je kan er ook 

voor kiezen om nog een tweede slaapkamer te creëren door de woonkamer 

anders in te delen. Hier vertel ik je graag meer over tijdens een bezichtiging. 


Indeling:





Voor je bij je voordeur bent, loop je bij thuiskomst eerst door een gesloten 

portiek naar de vierde verdieping. Via de voordeur kom je gelijk in de hal, 

vanuit hier heb je toegang tot de keuken, woonkamer, badkamer met toilet 

en slaapkamer aan de achterzijde. Via de woonkamer heb je toegang tot het 

zonnige dakterras. De keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur en 

toegang tot een klein balkon. 





Bijzonderheden:





Deze woning is: 


- Volle eigendom 


- Gebouwd in 1956 


- Circa 54 m2 groot qua woningoppervlakte; 


- Circa 194 m3 groot qua woning inhoud. 


- Actieve VvE, bijdrage € 137,13 per maand. 


- Projectnotaris van toepassing 


- Ouderdoms-, asbest- en niet-bewoningsclausule van toepassing 





Wil jij graag in deze gezellige wijk wonen, in appartement met veel 

mogelijkheden? Dan wil je dit huis zeker bezichtigen! Maak een afspraak 

voor een bezichtiging en ik leid je met plezier rond. Natuurlijk kan je ook 

meer informatie opvragen via ons kantoor. 





Je bent hier, rekening houdend met alle corona-maatregelen, gewoon 

welkom voor een bezichtiging. We plannen alleen individuele bezichtigingen 

(en kunnen daardoor mogelijk niet alle geïnteresseerden ter wille zijn, dus 

VRAAGPRIJS 

€ 220.000 K.K.



6

wees er snel bij) en zorgen dat alleen jij (max 2 personen) en de makelaar aanwezig zijn. We houden afstand en 

volgen de RIVM richtlijnen. 





Verkopend makelaar: Richard Baldew 





Deze informatie is zoals je mag verwachten van ons, met veel zorg samengesteld. Toch komt het in uitzonderlijke 

gevallen voor dat blijkt dat de informatie niet volledig is. 


Daarom aanvaarden wij, als verkopend makelaar, geen aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid ervan. 

Wat betekent dat er geen rechten ontleend kunnen worden aan de vermelde gegevens. 


We verstrekken je deze informatie om je uit te nodigen voor het plannen van een bezichtiging en het doen van een 

bod onder voorbehoud van gunning.





Toelichtingsclausule NEN2580 


De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van 

meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit 

verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of 

beperkingen bij het uitvoeren van de meting.
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Gezellige wijk

met diverse 


restaurants en 

winkels.
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Mooi uitzicht vanaf het dakterras. 
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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LOCATIE OP DE KAART
GORDELWEG 30 D  ROTTERDAM



WONEN IN 


ROTTERDAM 


DOE JE MET 


RE/MAX

Uw makelaar:

Richard Baldew

Actief in en om Rotterdam
Makelaar

06-24 95 06 21

richardbaldew@rema.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


