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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

127 m²
INHOUD

473 m³
PERCEELOPPERVLAKTE

233 m²
BOUWJAAR

1993
KAMERS

6
SLAAPKAMERS

5




STAAT VAN ONDERHOUD:



goed






VERWARMING:



c.v.-ketel





ENERGIELABEL:



B






TUINLIGGING:


zuidoosten





PARKEREN:



openbaar parkeren


eigen oprit
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KOM VERDER
MOZARTSTRAAT 83

Wat een prachtige ligging en woning! Deze hoekwoning met inpandige 

garage en eigen oprit is gelegen in de zeer gewilde en kindvriendelijke 

woonwijk 'Nieuweland'.


De woning is centraal gelegen in de directe omgeving van diverse openbare 

voorzieningen, zoals; winkelstraat 'De Middenbaan', het overdekte Inge de 

Bruijn zwembad, scholen, uitvalswegen (A15 en A29) en het NS-station zijn 

op enkele minuten rijden te vinden. Aan de zuidzijde van Barendrecht ligt 

een recreatie- en natuurgebied de 'Oude Maas' en de 'Carnisse / Rhoonse 

Grienden' een ideale plek voor fiets- en wandeltochten.





Welkom thuis!


Begane grond


Stap binnen in de ruime hal welke toegang biedt tot de meterkast, de 

garage, de woonkamer en het toilet.


De woonkamer met open keuken is zeer ruim en heeft een goede lichtinval 

door de grote raampartijen. De ruimte is voorzien van een mooie massieve 

houten vloer en open haard. Via de schuifpui is er toegang tot de ruim 

opgezette achtertuin.


De half open keuken is gelegen aan de voorzijde van de woning en is 

geplaatst in een speelse U- opstelling. De keuken is ingericht met diverse 

laden, kasten en een afzuigkap.


De achtertuin is zeer gunstig gelegen op het zuidoosten en is fraai 

aangelegd met hier en daar wat groen, diverse boompjes en een gedeelte 

betegeling. Aan de achtergevel is een handmatig bedienbaar zonnescherm 

gevestigd. De tuin beschikt verder over een vrijstaande houten berging, (een 

zij-ingang en toegang tot de inpandige garage) en aan de zijkant van de 

woning een overkapping voor de fietsen


Aan de voorzijde van de woning bevindt zich een ruime inpandige garage 

die bijvoorbeeld ook ruim genoeg is om een extra slaap of werkkamer te 

realiseren.





1ste verdieping


Overloop met toegang tot de vertrekken.


Slaapkamer 1 is gelegen aan de voorzijde en de andere 2 slaapkamers zijn 

gelegen aan de achterzijde van de woning.


De badkamer is ruim van opzet en beschikt over een bad, een wastafel, een 

toilet en een radiator. 


De gehele verdieping is voorzien van een nette laminaatvloer.











VRAAGPRIJS 

€ 450.000 K.K.
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2de verdieping


Overloop met opstelling van de wasmachine, droger en een dakraam. Aan de overzijde is de cv-ketel opgesteld. 

Slaapkamer 4 en 5 zijn voorzien van een dakkapel en hebben voldoende bergruimte achter de schotten. Deze 

kamers kunnen ook heel goed als kantoorruimte worden gebruikt. De gehele verdieping is eveneens voorzien van 

een laminaatvloer.


 


Bijzonderheden:


- Eigen grond


- Bouwjaar 1993


- Inpandige garage


- Oprit


- Energielabel B


- Volledig voorzien van dubbel glas


- 5 slaapkamers


- Zonnige achtertuin gelegen op het zuidoosten


- Handmatig zonnescherm


- Vrijstaande houten berging


- 2 dakkapellen


- CV ketel in eigendom (bouwjaar 2015)


- Overkapping aan de zijkant van de woning


- Oplevering in overleg





Afmetingen:


- Gebruiksoppervlakte wonen: 127m²


- Overige inpandige ruimte: 9m²


- Gebouw gebonden buitenruimte: 1m²


- Externe bergruimte: 5m²


- Inhoud: 473m³





Zie je jezelf al genieten in de royale tuin met een gezellige BBQ en een wijntje? Dan is deze woning perfect voor 

jou!


Maak een afspraak om deze woning te bezichtigen en ik leid je graag rond!





Get involved with Max(elle) from RE/MAX!





Verkopend Makelaar: Maxelle Quint





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
















7



8



9

Gelegen op eigen grond






5 slaapkamers
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De badkamer is 

ruim van opzet en 
beschikt over een 

bad, een wastafel, 


een toilet

 en een radiator
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CV ketel in eigendom
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Slaapkamer 4 en 5 


zijn voorzien van een 
dakkapel
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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
MOZARTSTRAAT 83  BARENDRECHT



20

LOCATIE OP DE KAART
MOZARTSTRAAT 83  BARENDRECHT
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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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HAVENSTAD,

WINKELSTAD,


ARCHITECTUUR

& CULINAIRE


HOTSPOT!



WONEN IN 


ROTTERDAM 


DOE JE MET 


RE/MAX

Uw makelaar:

Maxelle Quint

Actief in en om Rotterdam
Makelaar

06-11 92 08 62

maxellequint@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


