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Prachtig turn key 

appartement 

Hoogwaardige en luxe 

appartementen

 Ruim terras van meer 

dan 24m2 aan de 

voorzijde op het zuiden

WONEN

WELKOM THUIS

RE/MAX Totaal Makelaars 


Goudsesingel 113


3031 EE Rotterdam

010-4535920


totaal@remax.nl



remax-totaal.nl



2

Wonen in Capelle Aan Den IJssel 


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

69 m²
INHOUD

288 m³
BOUWJAAR

2017
KAMERS

2
SLAAPKAMER

1

STAAT VAN ONDERHOUD:



goed tot uitstekend






VERWARMING:



c.v.-ketel





ENERGIELABEL:



C





TUINLIGGING:



zuid





PARKEREN:



openbaar parkeren





BERGING:



nee
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KOM VERDER
P C BOUTENSSINGEL 113

Prachtig turn key appartement op de begane grond in het unieke complex 

de Capelse Blok!





In 2017 is het voormalige schoolgebouw van het Comenius College 

getransformeerd tot hoogwaardige en luxe appartementen die zich 

kenmerken door de hoge plafonds van ruim 3 meter hoog en veel lichtinval.





Ook dit appartement is klaar voor de nieuwe bewoner want je hoeft hier echt 

niets meer aan te doen, laat de verhuiswagen maar komen!





Het ruime terras van meer dan 24m2 aan de voorzijde ligt op het zuiden, en 

met het grasveldje en de mooie bomen in de straat kom je hier helemaal tot 

rust na een lange dag werken. Ook qua locatie zit je hier goed want 

winkelcentrum de Koperwiek, Slotplein en de Puccinipassage zijn dicht in de 

buurt. 





Daarnaast zijn er verschillende restaurants en horeca, een goede OV 

verbinding (bus en metro) en ook met de auto zit je zo op de snelweg ( A16 /

A20). Ook zijn er voldoende sportfaciliteiten in de nabije omgeving.





Indeling


Zodra je de nette en moderne entree van het complex binnenkomt neem je 

de eerste deur rechts naar het appartement.





Entree, met een ruime hal. De hal geeft toegang tot de technische ruimte, de 

berging, het toilet en de woonkamer met open keuken.  In de berging staat 

de CV installatie (Intergas 2017) en is er plek voor je wasmachine en droger 

met voldoende opbergruimte. 





De ruime en moderne keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur 

waaronder een vaatwasser, oven, magnetron, 4-pits gaskookplaat, RVS-

afzuigschouw en een koel/vries combinatie. 





Vanuit de woonkamer is er toegang tot het terras en ook tot de slaapkamer. 

De badkamer bereik je via de slaapkamer en deze is voorzien van een 

ligbad, wastafelmeubel en een douchecabine. 





Door de hoge plafonds in het hele appartement krijg je hier echt een 

ruimtelijk gevoel en is er  veel daglichttoetreding. 








VRAAGPRIJS 

€ 300.000 K.K.
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de slaapkamer. Deze is voorzien van vloerbedekking.





Bijzonderheden


• Energielabel C


• Volledig dubbel glas


• Actieve VvE met een circa bijdrage van €139,00 per maand voor het appartement en de gezamenlijke groene 

binnentuin.


• Plafondhoogte van meer dan 3 meter.


• Gezamenlijke fietsenstalling


• Ruime parkeergelegenheid rondom complex


• Meerdere ingangen in het complex (rolstoelvriendelijk)


• Oplevering in overleg





Verkopend makelaar: Richard Baldew 





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. 


We verstrekken je deze informatie om je uit te nodigen voor het plannen van een bezichtiging en het doen van een 

bod onder voorbehoud van gunning. 





Toelichtingsclausule NEN2580 


De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van 

meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit 

verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of 

beperkingen bij het uitvoeren van de meting.
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Met regendouche

RUIME 

BADKAMER MET


LIGBAD, DOUCHE

EN WASTAFE-


MEUBEL
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Ruim en zonnig

terras gelegen


op het 

zuiden.
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PLATTEGROND
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LOCATIE OP DE KAART
P C BOUTENSSINGEL 113  CAPELLE AAN DEN IJSSEL
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - losse (hang)lampen X

 - Keukenlamp + wc licht + badkamerlamp X

 - Eettafel lamp X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - TV meubel met vitrinekast + wandkast achter bank X

 - Kleding hoek kast X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - vitrages X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - Ganglamp + slaapkamerlamp X

 - Eettafel + stoelen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 - Schoenenkast X

 - Stellingen in berghok X

 

Overig, te weten

 - Wasmachine X

 - Bank + salontafel + vloerkleed X

 - Bed + nachtkastje X

 - Losse kledingkast X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN

 - oven X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - Badkamer radiator X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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CAPELLE AAN DEN IJSSEL
WONEN IN

Wil je zowel dichtbij de natuur als de stad wonen? Dan is Capelle aan den IJssel 

perfect voor jou. 


Er zijn activiteiten voor jong & oud. Zoek je een activiteit voor het hele gezin of een 

bedrijfsuitje? Glowgolf is een van de ontspannende bezigheden die niemand zou 

willen missen. Ga je liever lekker wandelen als het zonnetje schijnt? Dan kan je met 

lekker weer in Het Schollebos genieten. Het Schollenbos is een prachtig stuk natuur 

en wordt door veel inwoners gebruikt. 


Heb je kinderen en vraag je je af of dit de juiste plek voor hen is? Geen probleem, de 

jongere inwoners kunnen genieten van hun tijd in een van de vele speeltuinen.    

Bijvoorbeeld het Rollebollebos, avonturenspaelbos Ravottia of Bungelland. 

Groen en stil
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OUD OF 

MODERN 


JE VINDT ALLES

 HIER IN 

CAPELLE



WONEN IN 


ROTTERDAM 


DOE JE MET 


RE/MAX

Uw makelaar:

Richard Baldew

Actief in en om Rotterdam
Makelaar

06-24 95 06 21

richardbaldew@rema.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


