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Dubbele 


bovenwoning 


met dakterras!

Een echte parel 


met 


authentieke details!

Gelegen 


in een 


sfeervolle buurt!

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

111 m²
INHOUD

409 m³
BUITENRUIMTE

11 m²
BOUWJAAR

1896
KAMERS

3
SLAAPKAMERS

2

STAAT VAN ONDERHOUD:



goed tot uitstekend






VERWARMING:



c.v.-ketel





ENERGIELABEL:



B





BALKONLIGGING:



Noordwest





PARKEREN:



betaald parkeren, 

parkeervergunningen
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KOM VERDER
BERGWEG 143 A

Als de ogen van de fotograaf al beginnen te glimmen als ze bovenkomt met 

haar apparatuur... dan weet je dat je iets moois op de markt mag gaan 

brengen! Eerlijk gezegd weet ik niet zo goed waar ik moet beginnen en ik 

wil vooral ook niets vergeten... op hoop van zegen dan maar!





De bouwstijl van eind 19e eeuw spreekt een hoop mensen aan; toen was 

arbeid (en materiaal) nog niet zo duur als nu en werden huizen nog met echt 

oog voor detail gebouwd. Dit huis is daarna liefdevol naar de 21e eeuw 

getild door de huidige eigenaren. Een energielabel B? Check! Een uitstraling 

waar je hebberig van wordt? Check!





Deze dubbele bovenwoning met zonnig dakterras en wow-factor is gelegen 

op de grens van het Liskwartier en het Oude Noorden. Een sfeervolle buurt 

met goede, oplettende buren, heerlijke eettentjes als La Cabana de Fabian 

en de kleine buurtbar Bar Benthuis waar je vrijdags na het werk de 

heerlijkste bieren en hapjes nuttigt. Vlakbij de stad, maar er ook zó uit. Je 

dagelijkse boodschappen vind je op de Noorderboulevard of gewoon op de 

hoek bij de AH. Je kijkt uit op de oude Wasserette Lips van het voormalige 

Bergweg Ziekenhuis dat nu een creatieve hub is voor start-ups in de 

modewereld. Deze wijk leeft! Maar zonder jou te storen...





Terwijl je bovenkomt kan je oog niet anders dan vallen op de smaakvolle 

balustrade met geornamenteerde baluster en prachtige gietijzeren spijlen. 

Kijk je nog even schuin naar boven dan zie je alvast dat je nog meer van dat 

moois te wachten staat. Maar eerst de woonverdieping. 





Zelden kom je zo'n mooie parketvloer (in visgraat én met donkere bies) 

tegen. Overal volgt deze perfect gelegde vloer de contouren van de ruimte. 

De woonkamer is in U-vorm om de entrée gelegen. De hoge plafonds met 

subtiele rand zorgen met de grote raampartijen voor een lichte, prettige 

ambiance. Door de diepte van het pand (ruim 13 meter) heb je lekker veel 

muur voor alles wat jij mooi vindt. Aan de voorzijde kijk je vanuit de knusse 

zithoek lekker in het groen. Aan de achterzijde is de eethoek gelegen aan 

de halfopen keuken. Of je nou een fervent thuiskok bent of niet, deze 

keuken, uitgevoerd in massief hout met smaakvol werkblad, gooit hoge 

ogen. Tel daarbij op alle gewenste apparatuur, tot aan een wijnkoelkast aan 

toe en je wensenlijst is afgevinkt. Toch?





Op deze etage vind je tevens een prachtig verbouwd toilet. Loop je 

vervolgens die minutieus gerenoveerde trap op naar de slaapverdieping, 

dan zullen je nog meer mooie details opvallen. De lichtkoepel laat de 

VRAAGPRIJS 

€ 435.000 K.K.
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authentieke brick wall nóg beter uitkomen en de kwalitatief hoogwaardige deuren geven toegang tot de resterende 

ruimtes op deze etage. Een apart tweede toilet; een superdeluxe badkamer met vloerverwarming, wanden 

afgewerkt met betonstuc, een kingsize ligbad, ruime inloopdouche en dubbel wastafelmeubel met spiegelkast. Ook 

deze heeft weer een eigen dakraam. 





Aan de voorzijde bevindt zich de ruime master bedroom. Als groen jou ook rustiger laat slapen dan ben je hier gelijk 

klaar. Aan de achterzijde is nu een dubbele home-office ingericht. Maar een mooie tweede slaapkamer met toegang 

tot het zonnige dakterras is ook een prima mogelijkheid. Zie jij jezelf hier al BBQ-en in de zomer? En, toch ook nog 

even iets praktisch tussen al dat moois; een aparte wasruimte met opstelplaats voor de CV.





Ben je tussen het geweld van alle snel opgeknapte confectie-appartementen op zoek naar een echte parel? Kom 

dan eens hier kijken; je zult verbaasd zijn over afwerking en kwaliteit. Dit is het huis van (en voor) liefhebbers.





Bijzonderheden:


- Eigen grond


- Energielabel B, volledig geïsoleerd, dubbel glas


- Dak vervangen in 2007


- Dakje voorzijde 2020 vervangen


- Houtkachel ter overname


- VvE wordt nader geactiveerd, in goed overleg met buren





Je bent van harte welkom voor een bezichtiging!





Makelaar:


Remko Schrijver
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Mooie details!



PRACHTIGE


PARKETVLOER

EN


HOGE 

PLAFONDS!
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MASTER


BEDROOM
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Heerlijk ruim!
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Superdeluxe 
badkamer!
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HOME-OFFICE 

MET TOEGANG 


TOT HET 

DAKTERRAS
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PLATTEGROND



17

PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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LOCATIE OP DE KAART
BERGWEG 143 A  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

 - Kledingkast slaapkamer X

 - Dressoir Pastoe Cees Braakman X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - jaloezieën X

 - Verduisterende plissé gordijnen bovenetage X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - parketvloer X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 - Wijnkoeler X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - jacuzzi/whirlpool X

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Beplanting X

Bamboe en grote plantenbak X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - Buitenkraan 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:

Remko Schrijver

Actief in en om Rotterdam
Makelaar/Kantooreigenaar

06-20115278

remkoschrijver@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


