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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

117 m²
INHOUD

392 m³
PERCEELOPPERVLAKTE

140 m²
BOUWJAAR

1979
KAMERS

6
SLAAPKAMERS
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STAAT VAN ONDERHOUD:



goed






VERWARMING:



c.v.-ketel





ENERGIELABEL:



C





TUINLIGGING:



oost





PARKEREN:



openbaar parkeren





BERGING:



ja
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KOM VERDER
KRAAIHEIDE 85

Een heerlijke ruim opgezette eengezinswoning in het groene Ommoord. Die 

vind je aan de Kraaiheide 85!





De wijk is in de jaren 60 aangelegd en dankt zijn naam waarschijnlijk aan: 

Ouwe Moor wat zoveel betekent als oud moeras. Van een moeras is 

inmiddels geen sprake meer. Stedenbouwkundige Lotte Stam-Beese heeft 

deze naoorlogse wijk ruim en groen opgezet. 


Kenmerkend voor haar 'stijl is onder meer dat aan de buitenranden sprake is 

van laagbouw en daar maakt de Kraaiheide 85, gelegen in de 'Heidebuurt', 

onderdeel van uit. De omgeving doet dorps aan en als het dan ook nog aan 

de oevers van de Rotte ligt en er veel groen in de wijk en directe omgeving 

te vinden is, dan is het gevoel goed.


Qua vervoer is Ommoord uitstekend bereikbaar. Er zijn vier haltes voor de 

Metro, er rijden bussen, een uitvalsweg als de A20 bereik je in enkele 

minuten, binendoor ben je zo in de stad, er is een uitgebreid fietsnetwerk en 

wandelen doe je op een van de vele wandelpaden in de polder. De 

ontsluiting is dus super!


Scholen, sportverenigingen, winkelcentra als Alexandrium, de Binnenhof en 

de Hesseplaats zijn om de hoek en zorgen ervoor dat dit stukje Rotterdam 

verrassend compleet is en voorzien van allerlei gemakken.





Als je de straat in rijdt na een dag werk, loop je door je ruime voortuin en 

stap je de gang in die je uitnodigend toegang biedt tot de woonkamer, trap 

naar boven en die ook het toilet herbergt. De lichte Franse tegelvloer doet 

welkom en warm aan en is doorgelegd naar de woonkamer en keuken. 


Nadat je de jas aan de kapstok hebt opgehangen, ga je door de tussendeur 

en kom je in de fijne woonkamer. Het eerste dat je toch steeds weer opvalt 

is de halfronde uitbouw met zijn dubbele openslaande deuren naar de 

gezellige achtertuin. Het licht valt er op een mooie manier naar binnen en 

doordat er vanaf de keukenzijde een raampartij is, krijg je van twee kanten 

daglicht waardoor het geheel nog ruimer aanvoelt. 


Je wandelt de open keuken in, die met zijn L-opstelling van circa 3 bij 3 

meter, lekker veel werkblad en bergruimte heeft. Hier pak je uit de koelkast 

een verfrissing en je wandelt de heerlijke achtertuin in om daar te genieten 

van je drankje op je eigen terras. 





Eerste Verdieping:


Vanaf de overloop heb je toegang tot een drietal slaapkamers en de 

badkamer. De slaapkamer direct rechts is in gebruik als walk-in closet. Het is 

prettig om deze te hebben, maar het kan evengoed een slaapkamer of 

kantoorruimte zijn. 


VRAAGPRIJS 

€ 385.000 K.K.
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De master bedroom bedraagt 15 vierkante meter en grenst aan de tuinzijde. Groot genoeg om daar je bed en 

andere slaapkamermeubels in kwijt te kunnen. De derde slaapkamer op deze verdieping bedraagt 9 vierkante 

meter. Plek zat voor een opgroeiend kind bijvoorbeeld. Alle kamers zijn voorzien van laminaat met een 

eikenpatroon. De betegelde badkamer heeft een ligbad met douche, wastafel en een hangend toilet. Doordat er 

een raam aanwezig is, kun je op een natuurlijke manier ventileren en krijgt de badkamer een prettige lichtinval van 

buiten. 





Tweede verdieping.


Boven aangekomen vind je op de voorzolder de wasmachine en droger opstelling, bergruimte en boven je de 

toegang naar de vliering.  Op de voorzolder hangt ook de cv-ketel die voor het warme water en de verwarming van 

het huis zorgt. Inmiddels is deze cv-ketel wel aan vervanging toe. Gezien de mogelijkheden die er tegenwoordig zijn 

om met behulp van subsidie een ketel te vervangen door een duurzamere variant, dat biedt je wellicht een mooie 

kans! Denk dan ook gelijk eens aan zonnepanelen, die extra interessant worden, omdat je daarover vanaf januari 

2023 de BTW niet meer hoeft te betalen, Kostenbesparend en duurzaam!





Ga je vervolgens de deur door, dan kom je in de grote (slaap)kamer, die gecreëerd is doordat er een dakkapel is 

geplaatst. De kamer bedraagt daardoor ruim 13 vierkante meter en doet momenteel dienst als muziekstudio . De 

vloer is verhoogd om het geluid naar de andere vertrekken te dempen. Je kunt hier met groot gemak een hobby 

beoefenen of er weer een slaapvertrek van maken. De kamer herbergt nog een extra bergkast onder het schuine 

dak en maakt zo de ruimte compleet. 


Wat een overweging waard zou kunnen zijn, is het plaatsen van een extra dakkapel aan de voorzijde van het huis. 

Hierdoor creëer je nog meer ruimte en licht. Zo maar een idee en toont daarmee aan dat er letterlijk en figuurlijk nog 

meer muziek in dit huis zit.





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

contact op voor een afspraak.








Bijzonderheden:





- Bouwjaar 1979


- Woonoppervlakte 117 m2


- Perceel 140 m2


- 4 slaapkamers


- Uitbouw met veel glas voor een ruimtelijk effect


- Veel bergruimte onder het schuine dak en in de schuur.


- Energielabel C


- Oplevering in overleg


- Erfpachtcanon €2100/ jaar €525/kwartaal
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RUIM 




OPGEZETTE 




WIJK
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LICHT EN RUIMTE

TUINGERICHTE




WOONKAMER




MET




UITBOUW
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VIER 




RUIME 




SLAAPKAMERS

 



11

STUDIO, INLOOPKAST OF 
SLAAPKAMER? KEUZE GENOEG!
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GEZELLIGE TUIN
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SANITAIR:  




BETEGELD EN




NETJES WIT
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART
KRAAIHEIDE 85  ROTTERDAM
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LOCATIE OP DE KAART
KRAAIHEIDE 85  ROTTERDAM
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - kledingkast X

 - gangkast X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - vitrages X

 - lamellen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - schilderij ophangsysteem X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Kluis X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Zonwering buiten 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

 

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


