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Volledig gerenoveerde 

woning. 


instapklaar!

Energielabel A Gelegen aan een 

autovrij, authentiek 

straatje

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 Hellevoetsluis 

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

74 m²
INHOUD

274 m³
PERCEELOPPERVLAKTE

173 m²
BOUWJAAR

1910
KAMERS

4
SLAAPKAMERS

3

STAAT VAN ONDERHOUD:



uitstekend






VERWARMING:



c.v.-ketel





ENERGIELABEL:



A





TUINLIGGING:



zuid





PARKEREN:



openbaar parkeren





BERGING:



ja
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KOM VERDER
WILHELMINASTRAAT 9

Het is bijna niet te geloven... een huis uit 1910, met het typische karakter in 

dit authentieke straatje, en dan toch een energielabel A! Met de huidige 

energieprijzen houd je met een goed geïsoleerd huis meer geld over voor 

leukere dingen dan Eneco... En dus hebben verkopers gezorgd voor een 

grootschalige inwendige renovatie waarbij vloerisolatie, muurisolatie en 

dakisolatie zijn toegepast. In combinatie met triple glas (in kunststof kozijnen) 

en een moderne CV installatie (met zeer comfortabele vloerverwarming op 

de begane grond) heb je hiermee een huis dat weer jaren vooruit kan!





Als je hier komt bezichtigen, zul je zien dat kosten noch moeite gespaard 

zijn. Een nieuwe keuken, strakke badkamer, alles super netjes gestuukt, 

splinternieuwe deuren; you name it...





Het leuke van dit straatje is, dat het autovrij is. En of je nu in je diepe, op het 

zuiden gelegen voortuin, of in je keurig verzorgde, koelere achtertuin met 

gezellige veranda wilt vertoeven; het is hier altijd rustig. Dus zelfs al wil je 

met die drie dubbel geïsoleerde ramen open slapen; dan nog word je niet 

gestoord door passerend verkeer.





Je komt binnen via de keurige entrée. De woonkamer bestond vroeger uit 

twee delen welke nu zijn samengevoegd tot één grote ruimte. Aan de 

achterzijde is de keurige (nieuwe) keuken in hoekopstelling gelegen in de 

uitbouw. Deze is voorzien van alle voor de hand liggende inbouwapparatuur. 

De oude houten vloer is volledig verwijderd waarna er een nieuwe 

betonvloer met isolatie gelegd is waarop vloerverwarming en tegels zijn 

aangebracht.





Via de (nieuwe) open trap kom je op de eerste verdieping waar door een 

slimme indeling drie praktisch bruikbare slaapkamers ontstaan zijn. De 

keurige badkamer is voorzien van een nette douche en wastafel. Deze 

verdieping is verder ook weer keurig afgewerkt met smaakvol laminaat en 

hoge plinten.





Zoek je een huis waar je alleen je meubels nog maar naartoe hoeft te 

verhuizen? Dan is dit je kans.





Je bent van harte welkom voor een bezichtiging!





Makelaar:


Remko Schrijver





VRAAGPRIJS 

€ 325.000 K.K.
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KEURIGE, 

NIEUWE KEUKEN IN 
HOEKOPSTELLING 

VOORZIEN VAN 
INBOUW


APPARATUUR
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Vloerverwarming op de 

begane grond
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Smaakvol laminaat!

DRIE 

PRAKTISCH 

INGEDEELDE 
SLAAPKAMERS
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KEURIGE 

BADKAMER 


MET 

NETTE DOUCHE 


EN 

WASTAFEL
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Tuin op het zuiden!
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART
WILHELMINASTRAAT 9  HELLEVOETSLUIS
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LOCATIE OP DE KAART
WILHELMINASTRAAT 9  HELLEVOETSLUIS
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ROTTERDAM
WONEN IN

Rotterdam is een stad met vele gezichten; een stoere havenstad, trendy 

uitgaansstad, chique winkelstad en hippe kunstenaarsstad. Maar Rotterdam is 

bovenal de architectuurstad van Nederland, waarin vernieuwen centraal staat en de 

skyline constant verandert. Tussen de wolkenkrabbers van Rotterdam kunt u alle 

kanten op. Lekker winkelen, heerlijk eten en volop musea en attracties in en rond het 

centrum. Rotterdam wordt dankzij de indrukwekkende skyline ook wel ‘Manhattan 

aan de Maas’ genoemd. De wereldhaven van Rotterdam is de grootste haven in 

Europa en staat in de top vijf van grootste havens ter wereld. Rotterdam is een 

bouwkundige en culturele wereldstad met veel attracties, festivals en musea.

Rotterdam Wereldstad!
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HAVENSTAD,

WINKELSTAD,


ARCHITECTUUR

& CULINAIRE


HOTSPOT!



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


