
STEENPLAATS 7 3291 EW STRIJEN

Vrijstaand wonen op 

een ruim perceel

Vanuit Rotterdam ben 

je in een halfuur in deze 

oase van rust

De Steenplaats ligt aan 

de zuidoostzijde van 

Strijen

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 Strijen 

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

100 m²
INHOUD

430 m³
PERCEELOPPERVLAKTE

435 m²
BOUWJAAR

1920
KAMERS

3
SLAAPKAMERS

2

STAAT VAN ONDERHOUD:



goed






VERWARMING:



c.v.-ketel





ENERGIELABEL:



F





TUINLIGGING:


rondom de woning





PARKEREN:


op eigen terrein





BERGING:



ja
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KOM VERDER
STEENPLAATS 7

Wil je lekker buiten wonen? Weg van de drukte van de stad? Of woon je al in 

de Hoeksche Waard en wil je graag vrijstaand wonen op een ruim perceel? 

Kom dan eens kijken! En... vrijstaand is bij dit huis wel heel letterlijk... zoals je 

op de foto's kunt zien, kijk je aan de achterzijde kilometers vrij weg!





Voor de stedelingen onder ons; vanuit Rotterdam ben je in een halfuur in 

deze oase van rust; via de Heinenoordtunnel of de Kiltunnel (tol) is de 

Hoeksche Waard goed bereikbaar.





De Steenplaats ligt aan de zuidoostzijde van Strijen. Door de voor dit soort 

dijken typerende lintbebouwing krijgt het gebied een heel eigen karakter. 

Hier vind je geen rijtjeshuizen, maar vooral vrijstaande woningen op brede 

percelen. Via de Schenkeldijk ben je maar circa 2.5 km verwijderd van 

Oeverlanden Hollands Diep; het kleine broertje van de Biesbosch. 





De dijk is een 30 km zone, mede door de wegversmallingen is er een 

beperkte snelheid en het is geen veelgebruikte doorgaande route, dus 

woon je hier rustig en veilig. De woning is onderaan de dijk gelegen en de 

tuin eromheen is op verschillende hoogtes aangelegd. Diverse terrassen 

zorgen ervoor dat je altijd een plekje in de zon kunt vinden (mits ons weer 

dat toestaat). En de smaakvolle erfafscheiding garandeert de gewenste 

privacy. 





Het grootste deel van de tuin is gelegen op het zuidoosten met een groot 

terras in de luwte van één van de twee houten bergingen, een laag terras 

aan de achterzijde  waar ook plek is voor een trampoline en een grote 

overkapping om al vroeg in het voorjaar te genieten van het buitenleven. En 

in de zomer zul je daar een overdaad aan eetbare blauwe druiven kunnen 

oogsten. Zie jij jezelf daar al zitten genieten met vrienden? Nog even een 

mooie buitenkeuken plaatsen en voilà! Bijna alsof je in Zuid-Frankrijk bent...





Het oorspronkelijke woonhuis is in de loop van de jaren uitgebreid met een 

uitbouw aan de achterzijde (grotere woonkamer) en aan de zijkant waardoor 

ruimte is ontstaan voor een luxe badkamer en ruime inpandige berging met 

wasruimte.





Je komt binnen in een zeer verzorgde hal. Rechts bevindt zich de super-de-

luxe badkamer met toilet, dubbele wastafel met meubel, comfortabele 

vloerverwarming, kingsize inloopdouche met glazen scherm en 

designradiator. Heel praktisch voor extra goede ventilatie... een raam! Boven 

de badkamer, toegankelijk vanuit de hal, bevindt zich nog een bergvliering.


VRAAGPRIJS 

€ 389.000 K.K.
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Als je rechtdoor loopt kom je in de grote berging. Aansluitend vind je hier de wasruimte met plaats voor 

wasmachine, droger en CV (Remeha Calenta).





Links loop je de verrassend ingedeelde woonkeuken binnen. Voorzien van alle denkbare gemakken; je kunt hier op 

zich nog jaren mee vooruit. Maar pak je 'm aan, dan zijn er ook diverse mogelijkheden qua indeling. Wat vooral 

opvalt is hoe licht de ruimte is, door de grote raampartijen.





Datzelfde geldt voor de woonkamer. Die heeft ramen aan de voorzijde en de zijkant en aan de achterzijde een 

grote schuifpui naar het houten terras. Daar zit je in de zomer, verwarmd door het vroege zonnetje, heerlijk 

genietend van je ochtendkoffie, uit te kijken over de velden achter je nieuwe huis. Wil je meer keuken in de keuken? 

Dan is er voldoende plek in de woonkamer om naast een ruime zithoek ook een grote eethoek te plaatsen! De 

massief houten vloer kan nog jaren mee.





Wat je verder zal opvallen is dat er veel praktische bergruimte is ingebouwd; goed onthouden waar je alles opbergt! 


Op de eerste verdieping bevinden zich twee (voorheen 3) slaapkamers. De master bedroom heeft aan weerszijden 

een dakkapel waardoor aan de dijkkant ruimte is ontstaan voor een grote inbouwkast. Aan de achterkant kijk je 

weer vrij weg tot aan Dordrecht. De tweede slaapkamer heeft een dakkapel aan de voorzijde (met elektrisch rolluik), 

een zijraam en ook diverse inbouwkasten.





- Niet-bewoningsclausule van toepassing


- Eigen grond


- Terras achterzijde heeft onderhoud nodig


- Grotendeels voorzien van (deels elektrische) rolluiken


- Elektra gemoderniseerd


- Veel praktische bergruimte


- Twee bergvlieringen





Wil je dit huis komen beleven? Neem dan contact op voor een afspraak; we ontvangen je graag!





Makelaar:


Remko Schrijver
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Super-de-luxe badkamer

VIA DE 

SCHUIFPUI 


IN DE 

WOONKAMER 


KOM JE OP HET 
TERRAS
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DE MASTER 
BEDROOM 


HEEFT 

AAN 


WEERSZIJDEN 

EEN 


DAKKAPEL
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VRIJ UITZICHT
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TWEE 
SLAAPKAMERS 
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DE TUIN LIGT 

OM DE WONING 
HEEN EN IS IN 

VERSCHILLENDE 
HOOGTES 

AANGELEGD
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART
STEENPLAATS 7  STRIJEN
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Designradiator(en) X

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - vitrages X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - parketvloer X

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 - schilderij ophangsysteem X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN

 

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

 - stoomdouche (cabine) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Screens X

Rolluiken X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) X

 

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME



WONEN IN 


ROTTERDAM 


DOE JE MET 


RE/MAX

Uw makelaar:

Remko Schrijver

Actief in en om Rotterdam
Makelaar/Kantooreigenaar

06-20115278

remkoschrijver@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


