
BOSBES 97 3069 LL ROTTERDAM

Beschutte voor -en 

achtertuin gelegen op 

eigen grond.

Wonen aan de rand van 

de polder in het 'Groene 

Ommoord'  

Ruime eengezinswoning 

met idelae ligging 

winkels, OV en de stad  

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

138 m²
INHOUD

481 m³
PERCEELOPPERVLAKTE

140 m²
BOUWJAAR

1979
KAMERS

8
SLAAPKAMERS

6

STATUS:


Te Koop






VERWARMING:



c.v.-ketel





TUINLIGGING:



noordwest





PARKEREN:



openbaar parkeren





BERGING:



ja
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KOM VERDER
BOSBES 97

Altijd al aan de oevers van de Rotte in één van de groenere wijken van 

Rotterdam willen wonen? Dan is Ommoord zeker de wijk die je aandacht 

verdient.  Ommoord biedt de gelegenheid om een mooie wandeling te 

maken door het polderlandschap, langs de vele singels, plantsoenen en 

bomen óf pak de fiets naar bijvoorbeeld het Kralingse Bos of de stad. Tel 

daar dan ook nog bij op dat je in de nabijheid bent van alle voorzieningen 

die je je maar kunt wensen; scholen, winkels, sport, OV (metro, bus, trein), 

kinderboerderij, uitvalswegen naar de A20 en de stad, dan is het plaatje 

volledig...... Ommoord  heeft het complete pakket!





Deze typische begin jaren 80 woning in de 'Bessenbuurt' herbergt vele 

mogelijkheden door zijn ruime opzet en praktische indeling. Een huis waar 

muziek in zit.


Aangelopen door de mooi aangelegde voortuin, kom je binnen in de 

bijkeuken. Deze is samen met de voordeur en pui na een verbouwing 

omgetoverd van schuur tot bijkeuken en zo bij het woongedeelte getrokken. 

Een mooi hoog schuin lopend plafond (geïsoleerd) geeft de bijkeuken een 

extra ruim gevoel. 





Je stapt de gezellige industriële keuken met een landelijke sfeer, verder 

binnen. Echt een plek voor culinaire uitspattingen en je komt in het 

eetgedeelte van de woning. Ruimte genoeg voor een grote eettafel waar het 

gezellig tafelen is en tijd voor een goed gesprek.


Naast het eetgedeelte is er een studio gemaakt waar met veel passie en 

bevlogenheid muziek is gemaakt en bestudeerd.  De studio heeft uitzicht op 

de achtertuin waar het groene karakter van de wijk weer in terug te vinden 

is.


De indeling is, met de nodige handigheid erg goed aan te passen. Zo 

behoort een grote(re) woonkamer zeker tot de mogelijkheden.


Vanuit de studio kom je in de fijne achtertuin op het Noordwesten waar je 

heerlijk kunt genieten van een kopje koffie of thee of even kunt afkoelen 

met een heerlijke verfrissing in de hand. Chinese hardstenen tegels, 

hardhouten schuttingdelen en gezellige beplanting geven de tuin een sfeer 

en karakter die goed bij het huis past. Echt het gevoel van buitenleven. Door 

de mooie tuindeur kom je uit op het achterom en kunnen de fietsen in de 

schuur worden gestald.





Naast de trap zit de keurig betegelde wc met hangend toilet en wasbakje.


Eerste verdieping:


Met de trap kom je op de overloop met direct aan de linkerkant de 

badkamer met inloopdouche en de aansluiting voor de wasmachine en 

VRAAGPRIJS 

€ 410.000 K.K.
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droger. Fraaie tegels maken de sfeer in de badkamer compleet.


De praktisch ingedeelde verdieping telt verder maar liefst drie slaapkamers variërend van 8 m² tot en met 15 m². 

Genoeg plek om een hobbykamer, slaapkamer of walk-in closet te kunnen creëren. Het schilderwerk binnen is in 

2017 nog gedaan dus de afwerking is netjes.


Tweede verdieping:


We komen aan op de tweede verdieping met ook hier aan de linkerkant een badkamer met inloopdouche. Zo kan 

er per verdieping gebruik worden gemaakt van doucheruimtes. Ideaal voor een groter gezin met bijvoorbeeld een 

tienerzoon of -dochter. In de badkamer is de cv-ketel uit 2017 geplaatst die momenteel geleased wordt. 


De ruimte op deze verdieping is ook hier weer opvallend te noemen, niet in de laatste plaats door de dakkapellen, 

die zowel voor- als achterzijde over de gehele breedte zijn geplaatst. Voorzien van kunststof kozijnen zorgen deze 

voor een zolderverdieping die nu optimaal benut is, wat een ruimte! Drie slaapkamers maar liefst met oppervlaktes 

van 7,5; 9 en 9,5 m². Ook hier is de huidige indeling naar smaak nog anders in te delen en is de woning als een 

ware Kameleon aan te passen naar smaak en wens. Onder de knieschotten zijn schuifdeuren voor extra bergruimte.  

Een grote vliering is met een vlizo trap te bereiken. Zo kunnen de kerstspullen, ski's en de onvermijdelijk overbodige 

fitnessapparaten ook netjes worden opgeborgen.


Wil je ook met eigen ogen zien of er in deze woning voor jou muziek zit? Neem dan contact op voor een afspraak.


Bijzonderheden:


• Eigen grond


• Bouwjaar 1979


• Woonoppervlakte 138 m²


• 6 Slaapkamers


• Royale bijkeuken


• Cv-ketel is lease


• Kunststof pui beneden voor en dakkapellen bovenste verdieping


• Energielabel is aangevraagd


• Schilderwerk 2016 en 2021 buiten en 2017 binnen


• Oplevering maart 2022





Makelaar: Martijn Folkers
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VEEL LICHT






ZES 

ROYALE


SLAAPKAMERS



10



KAMERS 


GENOEG VOOR 
GEZINSUITBREIDING 
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DAKKAPELLEN ZORGEN VOOR 
EXTRA RUIMTE
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HEERLIJKE TUIN
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RUIM 


OPGEZETTE 

WIJK
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART
BOSBES 97  ROTTERDAM
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LOCATIE OP DE KAART
BOSBES 97  ROTTERDAM
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Losse hanglegkast in slaapkamer voor eerste 
verdieping en vaste hanglegkast in slaapkamer 
achter eerste verdieping

X

 - Apothekerskast ingangshal X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - Gordijnen beneden X

 - Alle gordijnen 1e en 2e verdieping X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder 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

 - planchet X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel 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

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 

Overig - Contracten

CV Ja

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:

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


