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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

113 m²
INHOUD

415 m3
PERCEELOPPERVLAKTE

116 m²
BOUWJAAR

1981
KAMERS

5
SLAAPKAMERS

4

STATUS:



Beschikbaar






VERWARMING:


Stadsverwarming





ENERGIELABEL:



B





TUINLIGGING:



zuid





PARKEREN:



openbaar parkeren





BERGING:



ja
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KOM VERDER
VEDEL 23

Ben je op zoek naar een eengezinswoning op 116 m2 eigen grond, een tuin 

op het zuiden en aangrenzende waterpartij, vier slaapkamers, voldoende 

bergruimte en lichte kamers? Dan is deze woning aan de Vedel 23 in de 

Rotterdamse wijk Zevenkamp een buitenkans die je niet mag missen!





De wijk Zevenkamp ligt aan de noordelijke kant van Rotterdam, in de 

nabijheid van diens naamgever de rivier 'De Rotte' én vlakbij de 

Zevenhuizerplas. Je bent dus al snel in een fraaie polderrijke omgeving met 

veel groen en water. Dat is nog niet alles, want in Zevenkamp zijn diverse 

openbare voorzieningen op loopafstand. Zo is er een winkelcentrum, 

diverse restaurants, scholen, verschillende sportverenigingen, een 

zwembad, enkele speelvoorzieningen voor de kinderen en openbaar 

vervoer te vinden. De stad en het Kralingse Bos zijn op fietsafstand te 

bereiken en uitvalswegen in enkele minuten aan te rijden, dat maakt de 

ideale ligging compleet. 





Als je thuiskomt en de auto vlak voor de deur parkeert loop je door de 

voortuin, langs de berging, de hal in waar je je jas ophangt. In de hal tref je 

de meterkast, het toilet en de trap naar de andere verdiepingen. Je gaat de 

deur door naar de ruime woonkamer welke voorzien is van een houtkachel 

wat een extra sfeervolle toevoeging is. Wat een fijn plekje aan de achtertuin! 

De schuifpui, die beglazing over nagenoeg de gehele breedte van de 

woning heeft, geeft een ruim gevoel, extra licht en je hebt een gezellig 

uitzicht op je eigen achtertuin op het zuiden. Een tuin die ook nog eens aan 

een 'watertje' grenst. Zie je het al voor je: de kids dobberend in een klein 

rubberen bootje? Die maken zo wel erg prettig kennis met ons waterrijke 

landschap.





De  woonkamer heeft naast het zitgedeelte meer dan voldoende plek voor 

een eettafel waar, na het bereiden van een maaltijd, smakelijk gegeten kan 

worden. De aangrenzende open keuken biedt tal van mogelijkheden om 

culinaire hoogstandjes te kunnen bereiden. Met behulp van diverse 

inbouwapparatuur als: vriezer, koelkast, kookplaat, afzuigkap, vaatwasser en 

combi-oven, staat er in een mum van tijd iets lekkers op tafel. Door het raam 

heb je uitzicht op de straatkant waar je weinig verkeer zult zien rijden, want 

je zit aan het einde van de autoluwe straat. Het raam zorgt voor een doorzon 

functie wat de woonkamer nog wat extra lichtinval geeft. Al het lekkers moet 

ergens vandaan komen en daarvoor komen de twee carrouselkasten, tal van 

opberglades en bovenkasten meer dan goed van pas. Tot slot wordt de 

woonkamer door de dichte bergkast compleet gemaakt.





VRAAGPRIJS 

€ 335.000 K.K.
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Op de eerste verdieping aangekomen heb je via de overloop  toegang tot drie slaapkamers en de badkamer. De 

slaapkamers variëren in grootte van 8 tot en met 13 m2 en zijn net als de rest van de woning licht. Dat komt niet in 

de laatste plaats door de Velux dakramen die in 2015 zijn aangebracht. Deze zijn onderhoudsarm, net als de 

kunststof kozijnen die je in de rest van de woning aantreft. De middelste slaapkamer beschikt over een kast met 

schuifdeuren, dus de kleren kunnen goed worden opgeborgen. De badkamer is voorzien van: een ligbad met 

douche, een hangend toilet, een wastafelmeubel en een raam zodat ook hier weer daglicht naar binnen kan komen.





De ronde door de woning voert je naar de tweede verdieping die bestaat uit een voorzolder (waar je de 

wasmachine en droger kunt aansluiten) en een vierde slaapkamer met dakkapel en een groot Velux raam. Een 

ruimte die voor meerdere doeleinden kan worden ingezet. Een slaapkamer, grote werkkamer, speelkamer, 

hobbykamer, de mogelijkheden zijn er eindeloos! Was dat dan het einde van de toer door je toekomstige huis? Trek 

dan aan het luik dat op de voorzolder boven je hangt en er verschijnt een vlizotrap die je naar een heel praktische 

bergzolder voert. Ja waar moeten je kunstkerstboom, ski's en nog niet uitgepakte verhuisdozen anders naartoe?





Wat een heerlijk huis! Praktisch ingedeeld, ruim, licht, en extra bergruimte. Is de interesse gewekt? Neem dan 

contact op voor een afspraak. 





Bijzonderheden: - bouwjaar 1981 – gasloze woning! - energielabel B - voor- en achtertuin - buiten recent geschilderd 

- parkeren voor de deur – grond in eigendom! – kunststof kozijnen geheel dubbele beglazing - verwarming en warm 

water middels stadsverwarming - oplevering eerste week van januari





Makelaar: Martijn Folkers 
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RUIME EN LICHTE KAMERS

OP DE EERSTE 
VERDIEPING 

BEVINDEN ZICH 

DRIE SLAAPKAMERS 

EN DE 

BADKAMER 
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VIERDE 


SLAAPKAMER MET 
DAKKAPEL 


EN EEN GROOT 
VELUX RAAM 
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MODERNE EN VERZORGDE

BADKAMER 
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TUIN OP HET 
ZUIDEN
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IN ZEVENKAMP 

BEN JE SNEL 


IN EEN FRAAIE 
POLDERRIJKE 

OMGEVING MET 

VEEL GROEN EN 

WATER 
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART
VEDEL 23  ROTTERDAM
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LOCATIE OP DE KAART
VEDEL 23  ROTTERDAM
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Houtkachel X

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - 3 deurs kledingkast in kleine kamer op 1e 
verdieping

X

 - Schuifdeur kledingkast in middelste kamer op 1e 
verdieping

X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - Bank X

 - Vitrine kasten X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME



21

LIJST VAN ZAKEN

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Zonwering buiten X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Hibiscus in achtertuin gaat mee plus hortenisa en 
losse bloembakken, in voortuin hortenisa en azalea 
gaan mee

X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - vlaggenmast(houder) 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:

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


