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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

97 m²
INHOUD

337 m³
BOUWJAAR

1928
KAMERS

5
SLAAPKAMERS 

4

STAAT VAN ONDERHOUD:



goed






VERWARMING:



c.v.-ketel





ENERGIELABEL:



C





PARKEREN:



openbaar parkeren





BERGING:



nee
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KOM VERDER
BILDERDIJKSTRAAT 36 A

Verrassend royale dubbele bovenwoning gelegen in een kindvriendelijke 

buurt in Schiedam-West, dichtbij winkels, openbaar vervoer, uitvalswegen en 

het Julianapark.


 


Het appartement is gelegen op de eerste en tweede verdieping en beschikt 

tevens over een extra bergruimte op de derde verdieping met cv opstelling. 

Op de eerste woonlaag bevinden zich de woonkamer met duurzame 

laminaatvloer en open keuken met toegang tot een ruim balkon. Tevens vind 

je hier één van de vier slaapkamers en het toilet.  





Op de tweede verdieping beschikt het appartement over nog eens drie 

slaapkamers, een eenvoudige maar nette badkamer, aparte wasmachine 

ruimte en een ruime overloop met toegang tot een inloopkast en de 

vlizotrap naar de derde verdieping. 


Ben je op zoek naar een ruime dubbele bovenwoning met vier slaapkamers, 

voldoende bergruimte en die tevens instapklaar is? Dan zou dit de woning 

kunnen zijn die je zoekt! 





Voor de indeling en de maten verwijzen wij je graag naar de plattegrond.


Omgeving 


Het appartement is gelegen in de directe omgeving van alle benodigde 

voorzieningen zoals openbaar vervoer, basisscholen, winkels en diverse 

eetgelegenheden. Metrostation Troelstralaan ligt op 350 meter loopafstand. 

Liever met de trein? Dat kan ook! Op 7 minuten fietsafstand ligt het 

Treinstation Schiedam Centrum.  En voor een heerlijke wandeling loop je 

binnen enkele minuten loopafstand het Julianapark in. 





Kenmerken


- EIGEN GROND 


- Energielabel C (kijk op www.verbeterjehuis.nl voor interessante subsidie- 

en leenmogelijkheden)


- Woonoppervlakte 97 m2


- Electra is vernieuwd


- PlafondPlafond zijn vernieuwd


- Verfwerk is uitgevoerd in 2021


- Verwarming en warm water middels CV-Ketel Remeha Avanta ( bouwjaar 

2018)


- Houten kozijnen met dubbele beglazing 


- Niet zelfbewoningsclausule van toepassing (verkoper heeft er niet zelf 

gewoond)


- Vve bijdrage € 100,- per maand 


VRAAGPRIJS 

€ 275.000 K.K.
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Benieuwd? Kom dan de sfeer proeven van deze leuke woning. Ik nodig je van harte uit te komen bezichtigen. Indien 

je meer informatie wenst kun je contact opnemen met ons kantoor in Rotterdam.





Verkopend makelaar: Debbie Hilberding





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.





Koopovereenkomst pas rechtsgeldig na ondertekening:


Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met 

andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de 

particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een 

bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of een toegestuurd concept van de 

koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een 'ondertekende koopovereenkomst'.
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Balkon gelegen aan achterzijde

OP DE EERSTE 
VERDIEPING 

BEVINDEN ZICH DE 
WOONKAMER EN 

OPEN KEUKEN MET 
TOEGANG TOT EEN 

RUIM BALKON
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HET APPARTEMENT 

BESCHIKT 

OVER 4 

SLAAPKAMERS 
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DIE LEKKER RUIM EN LICHT ZIJN
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Kindervriendelijke 
buurt 



13



14

PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART
BILDERDIJKSTRAAT 36 A  SCHIEDAM
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LOCATIE OP DE KAART
BILDERDIJKSTRAAT 36 A  SCHIEDAM
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Radiatorafwerking X

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - jacuzzi/whirlpool X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Overig - Contracten

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN

CV Ja

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:

Debbie Hilberding

Actief in en om Rotterdam
Makelaar

06-19 43 69 75

debbiehilberding@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


