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In 2016 volledig 

gerenoveerd

Energielabel B


Volledig geïsoleerd

Genieten van je eigen 

privé wellness
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Wonen in Goudswaard 

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

231 m²
INHOUD

1008 m³
PERCEELOPPERVLAKTE

497 m²
BOUWJAAR

1968
KAMERS

8
SLAAPKAMERS
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ONDERHOUD:



uitstekend






VERWARMING:



c.v.-ketel, open haard, 

vloerverwarming op de 

begane grond





ENERGIELABEL:



B





PARKEREN:



parkeren op eigen terrein 

met afsluitbaar hek





GARAGE:



aangebouwd van steen
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KOM VERDER
OSLOSTRAAT 4

Genieten van alle rust in je eigen wellness met veel privacy? Dat kan in deze 

prachtige woning met veel extra's aan de Oslostraat 4 in Goudswaard. Vanaf 

2016 is de woning volledig gerenoveerd en uitgebreid met een heerlijk 

zwembad in de verwarmde serre. Ook is er een sauna aanwezig en een 

vissteiger voor de liefhebber. Er is zelfs een bijgebouw omgebouwd tot 

gastenverblijf dat is voorzien van een eigen badkamer en keuken. Dit kan 

ook dienen als mantelzorgwoning of voor een bijna uitwonend kind. Er is 

een ruime garage en het terrein is afgesloten middels een elektronisch 

bedienbaar toegangshek.





De woning is gelegen op het eiland Hoekse Waard, vrijwel direct naast de 

pont naar het eiland Tiengemeten. Naast de pont, aan het Haringvliet, ligt 

natuurgebied Tiengorzen, alwaar je heerlijk kan wandelen. Voor de 

liefhebbers van water is ook jachthaven De Put op loopafstand gelegen.





Vanuit de Oslostraat kom je via een met grind beklede oprit bij de woning. 

Het elektronisch bedienbare toegangshek houdt ongenode gasten buiten 

de deur. Op de eigen, betegelde, oprit is voldoende plaats voor meerdere 

auto's. Via de voordeur stap je de fijne en volledig gerenoveerde woning 

binnen.





De keurige en ruime hal biedt toegang tot meerdere ruimtes waaronder de 

woonkamer. Deze is voorzien van glanzende plavuizen met 

vloerverwarming. Door de vide die is gecreëerd, is in de woonkamer het dak 

zichtbaar. Dit zorgt voor een extra ruimtelijk gevoel. De open haard wordt 

dagelijks gebruikt en zorgt voor een knusse sfeer. De moderne open 

keuken met bar is van alle gemakken voorzien: elektrisch kooktoestel, 

afzuigkap, oven, combi-oven en vaatwasser.





Vanuit de woonkamer stap je via de schuifpui de serre in. Deze is voorzien 

van tapijt en elektrische vloerverwarming. Hier kan je het hele jaar door 

vertoeven en een heerlijke duik nemen in het verwarmde, betegelde, 

zwembad. Er is een mechanische af- en aanzuiginstallatie aanwezig en ook 

airconditioning. Kortom: aan alles is gedacht. 





Vanuit de serre loop je direct het zonneterras op, dat absolute privacy biedt. 

Prettig, zeker omdat de sauna zich ook aan dit terras bevindt. Zo heb je die 

heerlijke wellness ervaring voortaan bij je thuis.











VRAAGPRIJS 

€ 795.000 K.K.
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Terug in de hal bevindt zich een luxe toiletruimte voorzien van hangend toilet, urinoir, fontein en spiegel. Aan de hal 

vind je een ruim kantoor/slaapkamer en een hobbykamer/slaapkamer waar op dit moment een pooltafel is 

neergezet voor de momenten van ontspanning en plezier. Via deze kamer bereik je de garage, maar dat kan ook 

via de serre en de roldeur aan de voorzijde van de woning. In deze garage is voldoende ruim voor 1 auto en is 

daarnaast voorzien van ruime vliering.





Vanuit de hal nemen we de trap naar de eerste verdieping en komen we aan op de overloop. Op de eerste 

verdieping bevinden zich drie slaapkamers. Slaapkamer 1 is absoluut de "master bedroom” en is voorzien van een 

vaste kledingkast en luxe, ruime badkamer en suite.  Deze badkamer is voorzien van bubbelbad, douchecabine, 

hangend toilet en dubbele wastafel.





Slaapkamer 2 en 3 bevinden zich aan de andere zijde van de woning. In slaapkamer 3 is een vaste trap aanwezig 

naar een speelzolder die uiteraard ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden.  Naast de slaapkamer bevindt 

zich een tweede badkamer. Deze is voorzien van douchecabine, hangend toilet en wastafel. 





Tot zover de woning, maar er is meer! Het bijgebouw naast de woning is volledig omgebouwd tot gastenverblijf. De 

woonkeuken is o.a. voorzien van elektrisch kooktoestel, afzuigkap en vaatwasser. Er is een badkamer met 

douchecabine, toilet en wastafel. Een slaapkamer waarin je een tweepersoonsbed kwijt kan en een slaapzolder 

waar ruimte is voor twee eenpersoonsbedden. Niet alleen ideaal voor tijdelijke gasten, maar ook voor permanente 

bewoning. Denk hierbij aan mantelzorg of een bijna uitwonend kind.





In de tuin, naast het bijgebouw, is een overdekte veranda met open haard en stenen barbecue voor de gezellige 

zomer- en winteravonden. De tuin is tevens gelegen aan het water, alwaar een vissteiger met vissershut aanwezig is. 

Hier kan je genieten van alle rust aan het water.





Het afgelopen jaar zijn is de Cv-installatie aangepast. Daardoor wordt er op dit moment geen gas meer verbruikt. Er 

is een elektrische ketel geïnstalleerd, een elektrische doorstroomverwarmer en elektrische boilers. Voor de 

verwarming van het water in het zwembad is er een warmtepomp in combinatie met een zonnecollector. Door 

zonnepanelen te installeren op deze woning, ben je niet langer afhankelijk van externe energiebronnen.





Oppervlaktes:


• Woonoppervlak hoofdwoning: +/- 209 m2


• Woonoppervlak gastenverblijf: +/- 22 m2


• Overige inpandige ruimte hoofdwoning: +/- 31 m2


• Overige inpandige ruimte gastenverblijf: +/- 1 m2


• Externe bergruimte: +/- 3 m2


• Hoofdperceel: 446 m2


• Perceel aan het water: +/- 51 m2





Waarvan:


• Serre/poolhouse (exclusief zwembad): +/- 44 m2


• Zwembad: +/- 18 m2
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De bijzonderheden van deze woning op een rijtje:


• In 2016 volledig gerenoveerd


• Bouwjaar 1968


• In totaal 6 slaapkamers + slaapzolder (gastenverblijf)


• Totale woonoppervlakte ca. 231 m2


• Energielabel B 


• Zwembad (6 x 3 m) in verwarmde serre


• Sauna (2 x 1 m)


• Apart gastenverblijf met eigen badkamer, keuken, slaapkamer en slaapzolder


• Vissteiger met vissershut aan het water


• Volledig geïsoleerd (vloeren, gevels, dak)


• De woning is grotendeels voorzien van tripple glas, overige betreft dubbele beglazing


• Kunststof raamkozijnen met houtlook buitenzijde


• Verwarming (woning) middels elektrische ketel Mikroterm eTronic 7000 (2022 - eigendom)


• Warm tapwater (woning) middels doorstroomverwarmer merk Clage


• Verwarming (zwembad) middels warmtepomp + zonnecollector


• Verwarming (gastenverblijf) middels elektrische verwarming


• Warm tapwater (gastenverblijf) middels twee elektrische boilers


• Twee Remeha Avanta combiketels (2016 - eigendom, momenteel niet in gebruik)


• Parkeren op eigen terrein


• Alarminstallatie aanwezig


• Oplevering in overleg (binnen 1-2 maanden mogelijk)





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 van deze droomwoning. 





Verkopend makelaar: 


Stephen van Gilst


RE/MAX Totaal Makelaars
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HEERLIJKE RUIME 
WOONKAMER 

VOORZIEN VAN 
VLOER-


VERWARMING EN 
PLAVUIZEN
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OPEN KEUKEN
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HET HELE JAAR 
DOOR GENIETEN


VAN JE EIGEN

PRIVÉ WELLNESS 
MET ZWEMBAD


IN DE

VERWARMDE


SERRE
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VOORZIEN VAN


ZEER RUIME

VASTE


KLEDINGKAST

EN AIRCO



13

MASTER BEDROOM MET LUXE 
BADKAMER EN SUITE
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GENIETEN AAN 
HET WATER
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EIGEN KEUKEN, 

BADKAMER, 
SLAAPKAMER EN 
SLAAPZOLDER
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BONUS: VRIJSTAAND 
GASTENVERBLIJF
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BY NIGHT
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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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
OSLOSTRAAT 4  GOUDSWAARD
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LOCATIE OP DE KAART
OSLOSTRAAT 4  GOUDSWAARD
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kasten X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - jaloezieën X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 - Wasmachines X

 - Drogers X

 - Tv's X

 - Alle meubels X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN

 

Woning - Sanitair/sauna

Sauna met toebehoren X

Toebehoren zwembad X

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - jacuzzi/whirlpool X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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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


