
SONATELAAN 9 2992 GS BARENDRECHT

4 FLINKE TOT


KING-SIZE 

SLAAPKAMERS

FULL OPTIONS; AIRCO, 

ROLLUIKEN, HORREN, 

ALARM ETC...

IN GROENE EN 

KINDVRIENDELIJKE 

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 Barendrecht 

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

186 m²
INHOUD

692 m³
PERCEELOPPERVLAKTE

250 m²
BOUWJAAR

1996
KAMERS

5
SLAAPKAMERS

4

STAAT VAN ONDERHOUD:



goed tot uitstekend






VERWARMING:



c.v.-ketel





ENERGIELABEL:



B





TUINLIGGING:



zuid





PARKEREN:



openbaar parkeren





BERGING:



ja
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KOM VERDER
SONATELAAN 9

Zelden zul je zo'n verzorgd, in detail onderhouden en goed uitgerust huis 

tegen komen. Aan alles is gedacht! Een volledige bloemlezing zullen we je 

als online kijker niet aan doen; sommige zaken kun je beter met eigen ogen 

komen bekijken!





Maar om toch een tipje van de sluier op te lichten; schilderwerk rondom 

gedaan in 2021, keuken vervangen eind 2020, waterontharder, diverse 

buitenkranen, tuin aangepakt, airco's, CV van 2021, rolluiken, vaste horren, 

goten en overstekken vervangen en nieuw HR++ glas in april 2021. Het is 

net of je in de autoshowroom staat en werkelijk alle opties zijn aangekruist 

op de optielijst van jouw favoriete model, wow!





Is het los van al die details en opties dan ook nog een leuk huis? Jazeker! 

Deze geschakelde twee-onder-één-kapper met garage/berging is gelegen 

aan een rustige straat in Nieuweland. Oud Barendrecht, maar niet té oud. 

Vlakbij winkelcentrum Muziekplein, basisscholen zoals de Draaimolen en het 

Kompas en je bent zo (zonder er de overlast van te hebben) bij de A29 en 

dus in Rotterdam. Schuin aan de overkant ligt een fijne groenstrook die de 

bebouwing op een prettige wijze onderbreekt en de wijk een 

(kind-)vriendelijk karakter geeft. Je stapt vlakbij op de bus richting Zuidplein 

of het station en je bent op de fiets zo in het heerlijke natuurgebied 

Zuidpolder en bij de Oude Maas. Er is voldoende parkeerruimte, veel plek 

om buiten te spelen, aan de achterzijde kijk je behoorlijk vrij weg en vanaf je 

dakterras is het veilig rondom vuurwerk kijken.





Als je de auto op de oprit hebt geparkeerd, stap je binnen in de verzorgde 

hal. Links heb een deur binnendoor naar de oorspronkelijke garage, nu 

vooral in gebruik als (fietsen-)berging met loopdeur naar buiten. Een ideale 

plek voor je gereedschappen achter de schuifkast met werkbank. Is dit dan 

de plek om alles op te bergen? Zeker niet; je zult je verbazen over de 

hoeveelheid praktische bergruimtes in deze woning!





Zodra je de woonkamer binnenstapt kun je niet anders dan constateren dat 

je hier te maken hebt met een woonkamer van formaat. In het verlengde van 

de garage links bevindt zich een ruime eethoek, rechts de grote zithoek en 

om de hoek de bijna nagelnieuwe keuken met alle gewenste 

inbouwapparatuur. Door de schuifpui kom je in de zeer verzorgde, smaakvol 

aangelegde tuin op het zuiden welke aan de achterkant grenst aan de sloot. 

In deze tuin is er altijd een schaduw- of een zon-plekje te vinden.





e uitgebreide keuken is voorzien van veel kastruimte! Verder is hier ook 

VRAAGPRIJS 

€ 650.000 K.K.
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weer niet bespaard op gebruiksgemak; een carrouselkast, een close-in-boiler, aparte oven en magnetron, 

vaatwasser, inductiekookplaat; you name it... En nog een bijzonderheidje om aan te geven dat werkelijk overal aan 

gedacht is; een kantelbare kraan waardoor het grote keukenraam gewoon helemaal open kan als je dat wilt. 





Op de eerste verdieping bevinden zich 3 flinke slaapkamers (eentje zou nog in tweeën gesplitst kunnen worden) en 

een kingsize badkamer met hoekligbad, douche, wastafelmeubel en 2e toilet. De extra badkamer op deze etage is 

omgebouwd tot wasruimte maar zou met wat kleine ingrepen weer als badkamer in gebruik genomen kunnen 

worden. Vanuit slaapkamer 2 en 3 (achterzijde) heb je toegang tot het grote dakterras.





Op de tweede verdieping bevinden zich een ruime overloop met veel kastruimte (of plek voor een werkplek aan 

huis), de CV ruimte en de ruime vierde slaapkamer met airco. Ook op deze etage is een ruim dakterras gelegen, 

vanaf hier kun je extra goed zien wat een heerlijke groene wijk dit is.





Wil je de rest van de optielijst ook komen inzien? Je bent van harte welkom voor een bezichtiging!





Bijzonderheden:


- Airco in woonkamer en 3 slaapkamers


- 2 dakterrassen


- Tuin op zuiden


- Automatisch zonnescherm


- Vaste horren en elektrische rolluiken


- Vloerverwarming begane grond


- Parkeren op eigen terrein


- Energielabel B


- Zeer goed onderhouden
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ZEER ROYALE LIVING

KEURIG

AANGELEGDE

TUIN WELKE

EENVOUDIG


BIJ TE 

HOUDEN


IS
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IN

DEZE


TUIN IS ER

ALTIJD PLEK


VOOR ZON EN

SCHADUW
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AAN DE ACHTERZIJDE AAN HET 
WATER GELEGEN
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RECENT 
VERNIEUWD
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ALLE

SLAAPKAMERS

OP HET ZUIDEN

ZIJN VOORZIEN


VAN

AIRCO
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART
SONATELAAN 9  BARENDRECHT
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kastenwand zolderkamer X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - schilderij ophangsysteem X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN

 

Keukenaccessoires, te weten

 - Boiler in keukenkast X

 - vaste keukentafel X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - jacuzzi/whirlpool X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Screens X

Rolluiken X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN

 - Waterontkalker in meterkast X

 

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie 
etc.), te weten

 - Kalkkorrels in kruipruimte voor isolatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Losse potten met planten X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - vlaggenmast(houder) X

 

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME



STAPPENPLAN
Aankoopproces

STAP 1

KENNISMAKING
- Wie zijn wij?


- Flexibele tijden


- Kennis van de lokale markt


- Situatie opdrachtgever in kaart brengen


- Een gezicht, korte lijnen


- Heldere tarieven


- Korting bij combinatie bij verkoop

STAP 2

WOONWENSEN
- Hoe ziet uw droomwoning eruit?


- Hypotheekmogelijkheden


- Inventarisatie van de behoefte


- Tijdsplanning 

STAP 3

BEZICHTIGINGEN
- Afspraken plannen


- Begeleiding bezichtiging


- Bijzonderheden en staat van 


  onderhoud bespreken


- Opvragen / documenten beoordelen

STAP 4

AANKOOP

- Juridische aspecten


- Marktonderzoek


- Waardebepaling van de woning


- Onderhandelen over de prijs


- Voorwaarden bespreken


- Bevestigen bod / mondelinge overeenkomst


- Begeleiden bij taxatie, notariskeuze en


  bouwkundige keuring

STAP 5

ADMINISTRATIEVE 
AFHANDELING

- Gegevens koopovereenkomst aanleveren


- Koopovereenkomst controleren en 


  bespreken 


- Ontbindende voorwaarden monitoren


- Documentatie notaris controleren

STAP 6

OVERDRACHT
- Inspectie van woning


- Meterstanden


- Begeleiding bij de notaris


- Sleuteloverdracht

STAP 7

NA DE AANKOOP

OOK NA DE AANKOOP ZIJN WIJ

BEREIKBAAR VOOR AL UW VRAGEN!



OVER ONS
Je hebt dit huis bezichtigd en wat nu? 


Een goed bod bepalen, je kansen vergroten en 


je risico’s beperken. Dat is wat je mogelijk wilt als 

dit huis het helemaal zou kunnen zijn voor je. 


De makelaar (ik) die je net bij de bezichtiging 

heeft rondgeleid mag jou niet helpen; ik werk 

voor de verkoper. Maar elk van mijn collega’s van 

RE/MAX is een zelfstandig ondernemer en werkt 

dus voor zijn of haar eigen klanten, wellicht dus 

voor jou? Voor je gemak heb ik de collega’s 

hiernaast opgenomen; zie je een gezicht dat je 

aanstaat? Neem dan vooral eens contact op om 

de mogelijkheden te bespreken. 


We helpen je graag op weg!

Remko Schrijver

Makelaar

Yuri van den Ende

Makelaar

Debbie Hilberding

Makelaar

Monique IJzelenberg

Makelaar

Rieki den Hartogh

Makelaar

Mike Lamnadi

Makelaar

Martijn Folkers

Makelaar

Richard Baldew

Makelaar

Randy Bouman

Makelaar

Stephen van Gilst

Makelaar

Bernice Silva

Makelaar

Michiel van der Graaf

Makelaar

Leontien Schrijver

Office manager

Brigitte Kloeg

Personal assistent
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BARENDRECHT
WONEN IN

Of je nou fan bent van oud- of van nieuw Barendrecht; deze superfijne woonplaats 

heeft alles wat je als inwoner maar kunt wensen. Veel groen, goede 

winkelvoorzieningen, uitvalswegen, OV... you name it...  De gezellige oude dorpskern 

en als contrast het hypermoderne winkelcentrum Carnisseveste in Carnisselande. 


Je bent vanuit Barendrecht zo in Rotterdam, maar bij mooi weer ben je ook in 20 

minuten aan het Haringvliet. Een gemeente voor de forens, onder de rook van 

Rotterdam, maar met een eigen identiteit.


Het aanbod scholen in Barendrecht is ook ruim; basisscholen voor alle stromingen, 

maar ook in voortgezet onderwijs is ruim voorzien, op alle denkbare niveau's. Dit is  

een gemeente waar je graag wilt wonen!

Liever oud of nieuw?
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40 

HECTARE


GROEN AAN

DE ZUIDRAND


VAN HET

DORP



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


