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Uitstekende ligging ten 

opzichte van alle 

voorzieningen.

Een van de mooiste 

lanen in Schiedam

Riante achtertuin op het 

westen met altijd een 

plekje in de zon.

WONEN

WELKOM THUIS

RE/MAX Totaal Makelaars 


Goudsesingel 113


3031 EE Rotterdam

010-4535920


totaal@remax.nl



remax-totaal.nl



2

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

141 m²
INHOUD

502 m³
PERCEELOPPERVLAKTE

114 m²
BOUWJAAR

1928
KAMERS

7
SLAAPKAMERS
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STAAT VAN ONDERHOUD:



redelijk






VERWARMING:



c.v.-ketel





ENERGIELABEL:


F (voorlopig)





TUINLIGGING:



west





PARKEREN:



openbaar parkeren





BERGING:


Schuur in tuin
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KOM VERDER
VONDELLAAN 43

Aan een van de mooiste lanen van Schiedam is deze riante (141m2) 

eengezinswoning gelegen. De woning telt maar liefst 6 slaapkamers en 2 

badkamers. Tevens beschikt de woning over een ruime achtertuin (met 

achterom) op het westen.





Locatie


De woning bevindt zich in Schiedam-West. Scholen/supermarkten/horeca 

zijn in de directe omgeving te vinden. Het gezellige & historische 

stadscentrum bevindt zich op 3 minuten fietsafstand. Het openbaar vervoer 

is op 2 minuten loopafstand te bereiken en de uitvalswegen zijn eveneens 

binnen 2 minuten te bereiken met de auto. Kortom, een zeer gunstige 

ligging door de uitstekende bereikbaarheid & vele voorzieningen in de 

buurt. 





Bijzonderheden


-De woning wordt momenteel verhuurt maar zal zonder huurders worden 

opgeleverd.


-Het energielabel is nog niet aanwezig maar zal z.s.m. worden aangevraagd.


-Grote tuin op het westen, altijd een plekje in de zon.


-CV ketel uit 2018.


-Door vroegere splitsing heeft de woning 2 opgangen naar gescheiden 

ruimten boven.


-Oplevering kan per direct.


-Volledig dubbelglas met kunststof kozijnen.





Indeling





Begane grond


Bij binnenkomst via de voordeur treedt u in de 1e hal. In deze hal bevindt 

zich de trap naar de 1e verdieping. De hal is met een deur gescheiden van 

de 2e hal op de begane grond welke toegang geeft tot de opgang naar de 

2e verdieping. Op de begane grond is tevens een badkamer, keuken en de 

woonkamer te vinden. Via de keuken aan de achterzijde is de tuin te 

betreden. Dit kan eveneens via de woonkamer middels een schuifpui. De 

tuin beschikt over een houten schuur van circa 6m2. De tuin beschikt ook 

over een achterom.





1e verdieping


Op deze verdieping bevinden zich 3 slaapkamers, 2 aan de voorzijde en 1 

met balkon aan de achterzijde. Via de slaapkamer aan de voorzijde is de 

keuken toegankelijk en tevens het balkon. Het toilet is toegankelijk via de 

VRAAGPRIJS 

€ 350.000 K.K.
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overloop op deze verdieping.





2e verdieping


Hier zijn 3 slaapkamers te vinden. 2 aan de achterzijde en 1 aan de voorzijde. Op deze verdieping is ook een eigen 

badkamer met ligbad en wastafel. tot slot is er nog een riante bergruimte aanwezig.





De woning is wat gedateerd en kan wat liefde gebruiken. Bent u degene die deze woning weer tot z'n recht kan 

laten komen? Neem dan contact op.





Makelaar:





Mike Lamnadi
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Volledig kunstofkozijnen.

Maar liefst 2 

Keukens,


2 badkamers &...

6 slaapkamers!
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2 opgangen
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Nabij het centrum

 en alle voorzieningen 

op loop- en 
fietsafstand.


Voilà!
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART
VONDELLAAN 43  SCHIEDAM
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LOCATIE OP DE KAART
VONDELLAAN 43  SCHIEDAM
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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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HAVENSTAD,

WINKELSTAD,


ARCHITECTUUR

& CULINAIRE


HOTSPOT!



WONEN IN 


ROTTERDAM 


DOE JE MET 


RE/MAX

Uw makelaar:

Mike Lamnadi

Actief in en om Rotterdam
Makelaar

06-15 51 14 48

mikelamnadi@remax.nl

www.mikelamnadi.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


