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Wonen in Rotterdam 

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

64 m²
INHOUD

257 m³
PERCEELOPPERVLAKTE

51 m²
BOUWJAAR

1870
KAMERS

3
SLAAPKAMERS

1

ONDERHOUD:



uitstekend






VERWARMING:



elektrische c.v.-ketel





WARM WATER:



elektrische 

doorstroomboiler





ENERGIELABEL:



G





PARKEREN:



openbaar parkeren







5

KOM VERDER
KANDELAARWEG 91

Uniek wonen in een volledig gerenoveerd loonwerkers huisje op een 

prachtige locatie aan de rand van Midden-Delfland. Ben jij de liefhebber die 

op zoek is naar een unieke kans als deze?





Deze woning is landelijk gelegen en omringd door de weilanden tussen 

Schiedam en Delft. Aan de achterzijde van de woning bevindt zich de 

Delftse Schie, waar je heerlijk kan recreëren en genieten van de natuur. Op 

deze plek komt zelden een woning te koop. 





Alle authentieke details van deze woning zijn in de afgelopen jaren 

teruggebracht of in ere hersteld tijdens een grootschalige renovatie. De 

huidige eigenaren hebben deze woning uit 1870 daarbij absoluut met liefde 

behandeld. De woning is volledig gasloos en bovendien direct te betrekken.





De buitengevel is voorzien van originele raamkozijnen. Het metselwerk is 

recent gezandstraald, uitgehakt, opnieuw gevoegd en geïmpregneerd. Het 

dak is geïsoleerd en voorzien van nieuwe hoogwaardige dakpannen in 

authentieke uitstraling. Ook de boeiboorden en hemelwaterafvoer zijn 

volledig vernieuwd. Voor de woning is een nieuwe bestrating aangelegd van 

Courtstones en ook de boerendeur is nieuw.





Via deze voordeur stap je binnen in de keuken. Wat direct opvalt is de 

prachtige granito vloer, die voorzien is van vloerverwarming. Een zee aan 

licht komt je tegemoet via de nieuw aangelegde lichtstraat met triple glas. 

Het granieten keukenblad is voorzien van twee dubbele inductiekookplaten 

en authentieke spoelbak. Boven de kookplaten zie je de oude 

schoorsteenmantel met afzuiging. Daarnaast zijn de wanden in de keuken 

betegeld met Hollandse witjes. Onder het aanrechtblad bevinden zich de 

nieuwe koelkast, vrieskast en wasmachineaansluiting. Ook hangt er in de 

keuken een nieuwe centrale afzuiginstallatie.





Vanuit de keuken stap je de eetkamer binnen. Deze ruimte biedt tal van 

mogelijkheden voor een fijne eethoek. Achter de dubbele deuren bevindt 

zich de originele bedstee, welke nog volledig naar eigen wensen en ideeën 

in te richten is. Naast de bedstee vind je een opbergkast met daarin de 

opstelplaats voor de elektrische verwarmingsketel en de doorstroomboiler. 

Een tweede bergkast biedt ruimte voor voorraad. Ook de meterkast bevindt 

zich in de eetkamer. Deze is, evenals de volledige elektrische installatie, 

vernieuwd naar de huidige standaarden. Schakelaars, centraaldozen en 

leidingen zijn daarbij uitgevoerd in authentieke look.





VRAAGPRIJS 

€ 375.000 K.K.
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Direct vanuit de eetkamer heb je toegang tot de woonkamer. Deze is, net als de eetkamer, voorzien van een 

betonnen vloer met daarop granieten vloertegels. Tevens zijn alle wanden geïsoleerd, brandwerend uitgevoerd, 

gestuct en is er lambrisering aangebracht. 





Aan de keuken bevindt zich de doucheruimte met hangend toilet. Deze is volledig betegeld met marmeren mozaïek 

tegels aan de wand en het plafond. Daarnaast is deze ruimte voorzien van een fraaie kiezelvloer.





Middels de trap, waarvan de wanden zijn bekleed met teakhout, ga je naar de zolderverdieping. Hier stap je in een 

open ruimte met veel licht. Dit is te danken aan de vier nieuw geplaatste dakramen die daarbij zijn voorzien van 

zonwering. Deze verdieping is voorzien van een nieuwe prachtige houten kasteelvloer. De geïsoleerde achterwand 

is bekleed met Schotse leisteen. Tevens is de raampartij aan de voorzijde voorzien van nieuwe shutters.





Zie jij jezelf hier binnenkort wonen?





De bijzonderheden van deze woning:


• Gelegen op eigen grond


• Bouwjaar 1870


• Woonoppervlakte ca. 64 m2


• Unieke locatie


• Volledig gerenoveerd


• Gasloos


• 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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Granieten keukenblad

De originele

bedstee is nog 
volledig naar

eigen wensen

en ideeën in


te richten
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Vier nieuw

geplaatste


dakramen met 
zonwerking


en een prachtige 
houten


kasteelvloer
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OPEN ZOLDERVERDIEPING MET 
EXTRA VEEL LICHTINVAL
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DIRECT AAN DE 
DELFTSE SCHIE
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Mag ik jou

binnenkort


de sleutels van

deze unieke


woning

overhandigen?
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - jaloezieën X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - houten vloer(delen) X

 

Woning - Keuken

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - koelkast X

 - vriezer X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Warmwatervoorziening, te weten

 - Elektrische warmwater en CV ketel X

 

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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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
KANDELAARWEG 91  ROTTERDAM
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LOCATIE OP DE KAART
KANDELAARWEG 91  ROTTERDAM
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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:

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


