
KRUITHUIS 25 3111 AZ SCHIEDAM

Luxe woning uit 2009 

met prachtig uitzicht 

over de Nieuwe Haven!

Zonnig balkon op het 

zuidoosten

Op steenworpafstand 

van het historisch 

centrum van Schiedam

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 Schiedam 

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

96 m²
INHOUD

302 m³
BUITENRUIMTE

10 m²
BOUWJAAR

2009
KAMERS

3
SLAAPKAMERS

2

ONDERHOUD:



uitstekend






VERWARMING:



c.v.-ketel





ENERGIELABEL:



A





BALKONLIGGING:



Zuidoosten





PARKEREN:



parkeergarage





BERGING:



ja
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KOM VERDER
KRUITHUIS 25

Wonen op een van de mooiste plekken van Schiedam? Deze luxe woning uit 

2009 bevindt zich op steenworpafstand van het historische centrum en is 

direct aan vaarwater de Nieuwe Haven gelegen. Het bevindt zich op de 

derde verdieping en maakt onderdeel uit van woonveste "De Scheepswerf". 

De woning is voorzien van een privéparkeerplaats in de afgesloten 

parkeerkelder en heeft een heerlijk balkon op het zuidoosten met prachtig 

uitzicht op het water. Tevens is het volledige terrein van de woonveste 

afgesloten middels een elektrisch bedienbaar hekwerk en het beschikt over 

een eigen binnenhaven met meerdere aanlegplaatsen. Zie jij jezelf hier al 

wonen?





Via het afsluitbare hekwerk stap of rijd je het terrein op. Hier zijn meerdere 

parkeerplaatsen te vinden voor bezoekers en er is daarnaast een overdekte 

fietsenstalling. In totaal bestaat woonveste "De Scheepswerf" uit drie 

gebouwen met ieder een eigen toegangsdeur, trappenhuis en lift. Daarnaast 

is er een gezamenlijke binnenplaats en binnenhaven met aanlegsteiger. 

Twee van de drie gebouwen zijn voorzien van zonnepanelen, deze worden 

gebruikt voor alle algemene ruimtes en installaties. De auto parkeer je 

middels een parkeerlift op jouw eigen plek in de parkeerkelder. Direct naast 

de parkeerkelder bevindt zich de ruime berging van dit appartement.





Met de trap of lift ga je naar de derde verdieping. Hier stap je de verzorgde 

galerij op met toegang tot de twee woningen die op deze verdieping zijn 

gelegen. Via de voordeur kom je de woning binnen in de licht hal. Deze 

biedt direct toegang tot alle vertrekken. De volledige woning is voorzien van 

een prachtige Kambala houten parketvloer die keurig is onderhouden. 

Doordat de woning volledig is geïsoleerd beschikt het over energielabel A.





Vanuit de hal stappen we eerst de riante woonkamer binnen. Deze biedt 

plaats voor zowel een ruime zit- als eethoek. De open keuken met U-

opstelling is van alle gemakken voorzien. Naast voldoende werkruimte mag 

de moderne inbouwapparatuur natuurlijk niet ontbreken: elektrische 

kookplaat met afzuigkap, vaatwasser, koel-vriescombinatie en combi-oven/

magnetron. Direct naast de keuken bevindt zich tevens nog een handige 

provisieruimte waar je diverse voorraad kwijt kan. De woonkamer biedt 

toegang tot het zonnige balkon. Deze is gelegen op het zuidoosten en heeft 

een prachtig uitzicht op de Nieuwe Haven.














VRAAGPRIJS 

€ 425.000 K.K.
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Terug in de hal hebben we toegang tot de twee slaapkamers, de badkamer, het aparte toilet en de werkkast. De 

master bedroom biedt ruimte voor een riant tweepersoonsbed en kledingkast. De tweede slaapkamer is eveneens 

ruim en heeft uitzicht op stadspark de Plantage. De badkamer is volledig betegeld en voorzien van ligbad, een 

aparte douche en wastafel met wastafel meubel. De woning heeft een apart en zeer ruim toilet. Hier is tevens een 

fontein aanwezig. De opstelplaats voor wasmachine, droger en de ketel is te vinden in de werkkast. Ook biedt deze 

werkkast extra opbergruimte. 





De bijzonderheden van deze woning:


• Bouwjaar 2009


• Eigen grond


• Afgesloten terrein


• Woonoppervlakte ca. 96 m2


• Twee slaapkamers


• Derde verdieping


• Balkon (ca. 10 m2) op het zuidoosten


• Prachtig uitzicht over de Nieuwe Haven


• Volledig geïsoleerd


• Energielabel A


• Verwarming en warmwater middels een Intergas combiketel (2009)


• Actieve VvE, huidige bijdrage € 175,12 per maand


• Eigen parkeerplaats in parkeerkelder


• Oplevering in overleg





Ben je nieuwsgierig geworden en wil je graag meer informatie? Neem dan snel contact met mij op en wie weet mag 

ik je binnenkort de sleutels overhandigen. 





Verkopend makelaar: 


Stephen van Gilst


RE/MAX Totaal Makelaars





Je eigen woning nog niet verkocht? 


Ik kom graag bij je langs voor een gratis en vrijblijvende waardebepaling.
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Zonnig balkon!

RUIME OPEN

KEUKEN IN


U-OPSTELLING

EN VAN


ALLE GEMAKKEN 
VOORZIEN
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PRACHTIG

UITZICHT


OP DE

NIEUWE

HAVEN!
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Zie jij jezelf hier al wonen?
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Riante

master bedroom
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VOLLEDIG 
BETEGELDE 

BADKAMER MET

LIGBAD EN


APARTE

DOUCHE
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART
KRUITHUIS 25  SCHIEDAM
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LOCATIE OP DE KAART
KRUITHUIS 25  SCHIEDAM
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 - Lampen in bergkasten, toilet, badkamer en 
werkkamer

X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Grote kledingkast werkkamer met schuifdeuren X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - overgordijnen X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - Paneel gordijnen woonkamer X

 - Gordijnrails slaapkamers en plisségordijnen 
woonkamer

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

 - koffiezetapparaat X

 - Losse vriezer bergkast X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 - Planchet X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - Planchet boven het bad X

 - Handdoekrek en doucherek X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Waterslot wasautomaat X

Zonnepanelen X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - Windscherm X

 - Vlondertegels X

 

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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SCHIEDAM
WONEN IN

Met bezienswaardigheden zoals de Grote markt, de Grote of Sint Janskerk en de vele 

historische stadsgezichten is Schiedam een cultuurrijke stad. Schiedam is een 

beschermd stadsgezicht dankzij de vele rijks-, gemeentelijke en 

oorlogsmonumenten. Dat zie je met gemak terug in de historische panden aan de 

grachten en de kleine haventjes.





Naast haar musea en culturele centra kent Schiedam een groeiend aantal 

terugkerende evenementen en festivals zoals het Fotofestival Schiedam, Muziek op 

het Water en Opera aan de Schie.

Schiedam Jeneverstad
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Schiedam, 

de stad met haar 

eigen 
jeneverproductie



WONEN IN 


ROTTERDAM 


DOE JE MET 


RE/MAX

Uw makelaar:

Stephen van Gilst

Actief in en om Rotterdam
Makelaar

06-41 42 30 93

stephenvangilst@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


