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Lichte en royale 5-

kamer hoek 

appartement 

Met zonnige 10 meter 

diepe achtertuin op het 

zuidwesten

In de 


geliefde wijk 

Hillegersberg-Zuid
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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

102 m²
INHOUD

376 m³
BOUWJAAR

1938
KAMERS

5
SLAAPKAMERS

3

STAAT VAN ONDERHOUD:



redelijk






VERWARMING:



c.v.-ketel





TUINLIGGING:



zuidwest





PARKEREN:



openbaar parkeren





BERGING:



ja
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KOM VERDER
ELEKTROWEG 280

Namens onze opdrachtgever mogen wij u aanbieden dit lichte en royale 5-

kamer hoek appartement met zonnige 10 meter diepe achtertuin op het 

zuidwesten in de geliefde wijk Hillegersberg-Zuid. Een zeer centrale locatie 

gelegen in het gewilde kleiwegkwartier met alle benodigde voorziening 

binnen handbereik.  Gebruikersoppervlakte van de woning is 102m2. De 

woning is gelegen op eigen grond.





Het appartement beschikt over 5 kamers (3 slaapkamers), en is gelegen op 

de begane grond, 2e en 3e etage. Het appartement is uitermate geschikt 

voor de handige klusser, aangezien het appartement op diverse plaatsen 

gemoderniseerd dient te worden. Voor degene die graag een woning naar 

eigen inzicht en smaak wil inrichten, is dit de ultieme kans. 





Indeling


De woonkamer, keuken en bijkeuken bevinden zich op de begane grond. 

Woonkamer en keuken zijn gescheiden door glazen deuren, die de 

mogelijkheid biedt om er één grote woonkamer van te maken. Vanuit de hal 

heb je tevens toegang tot het toilet, de trap naar de bovengelegen 

verdiepingen en de kelder. Een praktische extra ruimte waar je een lekker 

biertje voor na het klussen alvast koel kunt zetten.  


Vanuit de woonkamer en de bijkeuken heb je via de overdekte loggia 

toegang tot de 10 meter diepe achtertuin, welke gelegen is op het 

zuidwesten.  Of het zomers nu regent of de zon vol schijnt, hier zit je altijd 

goed. In de tuin heb je de beschikking over een eigen buitenberging. 





Op de tweede woonlaag bevinden zich de twee slaapkamers, waarvan één 

met een en-suite badkamer. Het toilet zit op deze verdieping apart. Op de 

derde verdieping bevindt zich een derde slaapkamer en een voorzolder met 

CV opstelling. 


Voor de verdere indeling verwijzen wij je graag naar de plattegronden. 





Omgeving 


De woning heeft een gunstige ligging in de wijk: de Kleiweg met alle winkels 

(o.a. Albert Heijn, Action, Lidl en supermarkt Hoogvliet), restaurants en 

andere eetgelegenheden, openbaar vervoer zoals tramhalte 

Bergpolderplein en treinstation Noord liggen op loopafstand. Op fietsafstand 

vind je de Bergse Plassen, Kralingse Bos, Vroesenpark en het centrum van 

Rotterdam. Een basisschool, middelbare school en medische voorzieningen 

liggen in de directe omgeving evenals een uitstekende aansluiting op de 

A20, A13 en N471. 





VRAAGPRIJS 

€ 335.000 K.K.
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Kenmerken


- Eigen grond


- Er is in 2016 een funderingsonderzoek uitgevoerd met een positieve conclusie.


- Gebruikersoppervlakte 102m2


- nieuw dakkapelletje voorzolder 2018


- nieuw schoorsteen 2019


- airco slaapkamer en keuken


- Verwarming en warm water middels CV-Ketel Remeha Avanta (bouwjaar 2021)


- Vereniging van eigenaren is (nog) niet actief


- Voor woning met bouwjaar voor 1994 hanteren wij ten alle tijden een ouderdoms- en asbestclausule.





Ben jij een handige klusser en zie je de potentie van deze ruime woning? 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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WOONKAMER 

EN KEUKEN ZIJN 

GESCHEIDEN 

DOOR GLAZEN 

DEUREN 
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Toegang tot de tuin

DE WOONKAMER, 
KEUKEN EN 
BIJKEUKEN 
BEVINDEN 


ZICH OP DE 

BEGANE GROND
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VANUIT DE 
WOONKAMER EN DE 
BIJKEUKEN HEB JE 
VIA DE OVERDEKTE 
LOGGIA TOEGANG 
TOT DE 10 METER 

DIEPE TUIN
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ACHTERTUIN IS GELEGEN OP HET 
ZUIDWESTEN
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART
ELEKTROWEG 280  ROTTERDAM
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LOCATIE OP DE KAART
ELEKTROWEG 280  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

 - zwarte kast zijkamer X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - rolgordijnen X

 - X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Rolluiken X

Zonwering buiten X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek 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


