
TEYLERSTRAAT 16 3112 VX SCHIEDAM

Betaalbaar 

driekamerappartement 

in Schiedam-Oost

Gelegen in een modern 

appartementencomplex 

uit 1998 

Op een centrale locatie 

in de buurt van het 

station!

WONEN

WELKOM THUIS

RE/MAX Totaal Makelaars 


Goudsesingel 113


3031 EE Rotterdam

010-4535920


totaal@remax.nl



remax-totaal.nl



2

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

65 m²
INHOUD

216 m³
BOUWJAAR

1998
KAMERS

3
SLAAPKAMERS

2

STAAT VAN ONDERHOUD:



redelijk tot goed






VERWARMING:



c.v.-ketel





ENERGIELABEL:



B





PARKEREN:



betaald parkeren, 

parkeervergunningen





BERGING:



ja
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KOM VERDER
TEYLERSTRAAT 16

Ben je op zoek naar een betaalbaar driekamerappartement in Schiedam-

Oost op een centrale locatie in de buurt van het station? Lees dan snel 

verder!





Gelegen op de eerste woonlaag van een modern appartementencomplex 

uit 1998 heb je 65 vierkante meter aan woonruimte ter beschikking. Het 

appartement heeft een woonkamer met openslaande deuren met een frans 

balkon, twee slaapkamers, open keuken in de woonkamer, betegelde 

badkamer, een separaat toilet en er is een aparte wasruimte. Alhoewel het 

appartement bij binnenkomst slechts een trappetje omhoog is, heb je ook 

een lift ter beschikking en is er nog een eigen berging in de onderbouw te 

vinden.





Over de buurt:


Als gezegd de woning is centraal gelegen en heeft een NS-station vlak om 

de hoek. Een kleine wandeling en je bent er al. Het OV is sowieso goed te 

noemen, want de bus, metro en tramhaltes zijn ook op de spreekwoordelijke 

steenworp afstand te vinden. Met de auto? Uitvalswegen zijn dichtbij, dus 

alles bij elkaar ben je qua vervoer in no-time op pad! De dagelijkse 

boodschappen doe je om de hoek, horeca is er in ruime mate te vinden en 

ook cultureel kun je voldoende vinden want het centrum is vlakbij. De 

woning ligt aan de PKO-laan, zoals door meeste Schiedammers de Professor 

Kamerlingh Onneslaan genoemd wordt. De laan is opnieuw ingericht in 

samenspraak met de bewoners. Toch ontzettend leuk dat er nu prachtige 

acacia's en honingbomen in het opgeknapte straatbeeld te bewonderen zijn. 

Grappig detail zijn overigens de geprinte stenen in het asfalt waardoor de 

nieuwe en degelijke asfaltering een sfeervol tintje mee heeft gekregen en 

de straat weer helemaal klaar voor de toekomst is.





Indeling:


 Begane grond: Entree, trappenhuis met postbussen, bellentableau en lift. 

Vanaf de straatzijde heeft u toegang tot de berging in de onderbouw 


Verdieping: Entree, hal gang met intercom. De hal is de verbinding naar alle 

ruimtes die de woning heeft. Aan de kopse kant aan het einde van de hal 

vind je de heerlijke woonkamer met open keuken. Deze is voorzien van een 

laminaatvloer en heeft naast een raampartij ook twee openslaande deuren 

en een gezellig Frans balkon. Hier kun je weliswaar niet op zitten, maar geeft 

een gevoel van ruimte en verbinding naar buiten. De open keuken is 

voorzien van keukenkasten en diverse inbouwapparatuur. De woning heeft 

daarnaast nog 2 slaapkamers van om en nabij de 10 en 9 m², welke voorzien 

zijn van houten kozijnen met dubbelglas net als in de rest van de woning. 

VRAAGPRIJS 

€ 210.000 K.K.



6

Slaapkamer twee heeft een kast met schuifdeuren. De badkamer is voorzien van een wastafelmeubel en heeft een 

inloopdouche. Er is een separate toiletruimte met fonteintje en om het geheel af te ronden is er een aparte 

wasruimte met aansluiting voor de wasmachine en droger waar ook de C.V. combiketel te vinden is. 


Afmetingen - Voor de afmetingen van de diverse vertrekken verwijzen wij je naar de bijgevoegde plattegronden. 





Bijzonderheden:


- Bouwjaar 1998 


- Gelegen op EIGEN GROND 


- Bijdrage VvE ca. € 130- per maand 


- Geheel voorzien van houten kozijnen en dubbele beglazing 


- Verwarming en warm water middels C.V.-Combiketel Nefit Proline HCR uit 2010 


- Energielabel B


- Meterkast met voldoende groepen, aardlekschakelaars en slimme meters 


- Glasvezelkabel aanwezig 


- Berging gelegen in de onderbouw


- Oplevering kan in overleg en snel





Is de interesse gewekt? Neem dan snel contact op voor een afspraak.


Makelaar: Martijn Folkers 06-55887181


RE/MAX It's the experience
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DE KEUKEN 

IS VOORZIEN


 VAN 

DIVERSE 

INBOUW


APPARATUUR 
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Heerlijke woonkamer met open 
keuken
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DE WONING 

HEEFT TWEE 

SLAAPKAMERS EN 
EEN BADKAMER

 MET WASTAFEL


MEUBEL EN 

EEN INLOOP


DOUCHE
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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LOCATIE OP DE KAART
TEYLERSTRAAT 16  SCHIEDAM



17

LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - wastafelmeubel 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:

Martijn Folkers

Actief in en om Rotterdam
Makelaar

06-55887181

martijnfolkers@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


