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Unieke hoek


appartement 


uit 2009

Een bijzonder en ruime 


woonkamer met open


luxe keuken 

Met moderne 


badkamer en twee 

slaapkamers 

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

112 m²
INHOUD

342 m³

BOUWJAAR

2009
KAMERS

3
SLAAPKAMERS

2

VERWARMING:



stadsverwarming





ENERGIELABEL:



A





PARKEREN:



twee eigen parkeerplaatsen





BERGING:



ja
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KOM VERDER
MAASHAVENSTRAAT 5

Dit unieke hoek appartement uit 2009 met TWEE eigen parkeerplaatsen 

heeft alles wat je hartje begeert. 





Een bijzonder en ruime woonkamer met open luxe keuken, moderne 

badkamer en twee slaapkamers. Dit fijne huis is keurig afgewerkt en biedt 

alle comfort die je nodig hebt. De woonkamer is heerlijk licht door de grote 

draai-kiepramen van plafond tot vloer met uitzicht op de Maashaven, nieuw 

Rotterdam én het oude Rotterdam.





Met de metro sta je binnen no time op de Coolsingel. Op een zonnige dag 

fiets je gemakkelijk over de Erasmusbrug al genietend van het mooie 

uitzicht. Voor de afwisseling kun je ook nog eens de watertaxi nemen! 

Kortom, er zijn genoeg manieren om jezelf te vervoeren.


Maar je hoeft niet weg want op de Kaap is het gezellig genoeg. Op 

loopafstand van het appartement sta je op het Deliplein en vind je diverse 

eetgelegenheden. 's Zomers is het heerlijk vertoeven op het dek van de SS 

Rotterdam.





Als klap op de vuurpijl ben je mede-eigenaar van de fantastisch aangelegde 

groene binnentuin voorzien van een zithoek! 





Persoonlijke noot van de verkoper:


"We hebben het appartement gekocht omdat het in de leukste wijk van 

Rotterdam ligt en over een zeer prettige, lichte woonkamer beschikt met een 

fijn uitzicht. De complete, luxe keuken en luxe badkamer maakte het voor 

ons compleet. Daarbij heeft het appartement twee parkeerplekken wat niet 

zo makkelijk meer te vinden is in Katendrecht. De binnentuin is voor vrij 

gebruik en met name ook bedoeld als buiten voor bewoners van de 1e 

etage. Jaarlijks wordt hier vanuit de VVE een gezellig zomerfeest gehouden. 

Wij hopen dat de toekomstige bewoners er net zoveel plezier zullen hebben 

van dit appartement”.





Dit gave hoek appartement van maar liefst 112 m2 is gelegen op de 1e 

verdieping en ademt één en al sfeer. De ruime living met open keuken is 

heerlijk licht door de vele raampartijen, maar ook heel comfortabel door de 

aanwezige laminaatvloer met vloerverwarming (woonkamer en keuken). De 

keuken is voorzien van diverse  inbouw apparatuur (o.a. inductiekookplaat) 

en mooi afgewerkt met een keukenbar. Ook is er ruimte voor een grote 

eettafel waaraan je gezellig kunt tafelen met vrienden en familie. De 

badkamer is voorzien van veel luxe door de dubbele wastafel met meubels, 

het ligbad, het hangend toilet en de inloopdouche. Twee grote slaapkamers 

VRAAGPRIJS 

€ 439.500 K.K.
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en een gastentoilet maken het plaatje compleet. Er is een aparte berging met wasmachineaansluiting. 


De woning wordt verwarmd met stadsverwarming en er is een wtw, waardoor een gunstig energielabel A is 

verkregen. Ook is er een aparte (fietsen)berging in de onderbouw, waardoor het makkelijk is om de fiets te pakken. 

Bij het appartement worden (met verplichte afname) twee parkeerplaatsen aangeboden. De vraagprijs voor de twee 

parkeerplaatsen samen is € 37.500,- k.k.  





Omgeving


Katendrecht, oftewel 'De Kaap' en een voormalige zeemansbuurt, heeft de laatste jaren een enorme ontwikkeling 

doorgemaakt waardoor deze buurt hip & happening is. In de Fenix Food Factory kun je ambachtelijke producten 

kopen of aan de kade de betoverende zonsondergang zien onder het genot van de biertjes van de Kaapse 

Brouwers. Het Deliplein is een leuke plek met vele opties voor bijvoorbeeld een goede kop koffie, diner of avondje 

uit. Verder is het schip de SS Rotterdam aan de kade gevestigd met voldoende activiteiten en kunt een mooie 

wandeling maken over deze kade. Het stadscentrum is binnen handbereik. Op 6 minuten loopafstand ligt 

metrostation Rijnhaven waarmee u binnen 10 minuten op Rotterdam Centraal bent. Maar met de fiets ben je ook 

binnen een formidabele 10 minuten in het centrum. In de buurt is ook de opstapplaats van de watertaxi gevestigd. 

Katendrecht is een kindvriendelijke buurt met twee basisscholen, kinderopvang en meerdere speeltuinen, 

sportvelden en parken. 





Bijzonderheden:


• Eigen grond


• Bouwjaar 2009


• Energielabel A/Stadsverwarming 


• Centraal gelegen 


• Luxe badkamer en keuken


• Vloerverwarming in woonkamer en keuken


• Binnentuin op gelijke hoogte van de woonetage


• Twee eigen parkeerplaatsen (boven elkaar)


• Actieve Vve, bijdrage € 179,- per maand
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MET TWEE SLAAPKAMERS

DE WOONKAMER

IS HEERLIJK


LICHT

DOOR DE GROTE 


DRAAI-KIEPRAMEN

VAN PLAFOND 


TOT 

VLOER
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HET 

APPARTEMENT IS


GELEGEN OP 

DE 1E


VERDIEPING 



11

MODERNE BADKAMER MET 2E 
TOILET EN DUBBELE WASTAFEL
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TWEE EIGEN PAR-

KEERPLAATSEN
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GEZAMENLIJKE

BINNENTUIN MET


ZITHOEK

GELEGEN OP

DE ZELFDE 


ETAGE
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART
MAASHAVENSTRAAT 5  ROTTERDAM
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LOCATIE OP DE KAART
MAASHAVENSTRAAT 5  ROTTERDAM
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Overig, te weten

 - Alle meubels, of bepaalde meubels X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - koelkast X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - keukeneiland X

 

Woning - Sanitair/sauna

Sunshower X

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

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:

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


