
GORDELWEG 202 A 3038 GK ROTTERDAM

Comfortabel en 

instapklaar 

appartement met tuin!

Topplek! Nabij het Vroesenpark, 

stadscentrum en 

uitvalswegen

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 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

57 m²
INHOUD

231 m³
BUITENRUIMTE

54 m²
BOUWJAAR

1934
KAMERS

3
SLAAPKAMERS

1

STATUS:



Beschikbaar






VERWARMING:



c.v.-ketel





ENERGIELABEL:



D





TUINLIGGING:



Zuid





PARKEREN:



Parkeervergunningen





BERGING:



Ja
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KOM VERDER
GORDELWEG 202 A

Echt een topplek, dit stukje van de Gordelweg ligt op het randje van de 

grens waar Bergpolder Blijdorp wordt. Je zit hier binnen een minuut op de 

snelweg en je staat binnen 3 minuten bij de tram op de Schieweg. Als je met 

de Metro reist ben je binnen enkele minuten op station Blijdorp of een klein 

stukje verder op het Centraal station. Boodschappen doe je 

hoogstwaarschijnlijk op Stadhoudersplein bij het winkelcentrum, of je loopt 

even naar de Appie op de Statenweg als je toch onderweg bent naar het 

Vroesenpark! Daar kan je met je vrienden urenlang genieten van groen en 

gezelligheid. Daar kan je overigens ook lekker bij het Vroesenpaviljoen 

neerstrijken, als je al niet bij Café Leuk bent blijven hangen op de 

Statenweg, want ook dat is beregezellig! Wil je sporten, dan loop je een 

rondje Vroesenpark, fiets je naar het daarnaast gelegen tennispark Blijdorp 

of je stapt lekker op je racefiets en dan fiets je zo in de polder! Voor de 

dierenliefhebbers is een abonnement bij Diergaarde Blijdorp een aanrader, 

want ook dat bevindt zich op loopafstand. 





In dit appartement kom je binnen op de begane grond waar je het 

tochtportaal binnenstapt. Daarna stap je de hal binnen waar je straks je jas 

weer aan de kapstok ophangt. Maar het is gewoon nog heerlijk weer voor 

de tuin, dus je loopt snel naar achter om de tuindeur lekker open te gooien. 

We lopen door de hal naar achteren, door de keuken en stappen de 

veranda op. De veranda is ruim, een fijne plek voor een grote tuintafel. Voor 

de rest van de tuin stap je de veranda af. Daar heb je nog meer dan genoeg 

ruimte voor een grote loungeset al dan niet rondom de vuurkorf. De BBQ 

mag uiteraard niet ontbreken en in de tuin staat ook de schuur waar je, naast 

je tuinspullen, je fiets(en) kwijt kunt. Een heerlijke tuin op het Zuiden waar je 

al snel lekker beschut van de eerste zonnestralen kunt genieten! De tuin is 

via de afgesloten achterom te bereiken. 





Terug het appartement in lopen we aan de voorzijde de woonkamer in. Een 

fijne lichte woonkamer waar je een gezellige eethoek kunt creëren en een 

fijne zithoek. Voorheen was de woonkamer wat groter, maar voor de komst 

van de kleine man is er een extra kamer in het midden gebouwd. In de 

kamer beschik je over een inbouwkast en er zijn een paar handige 

opbergvakken gemaakt met verlichting. In de tussenwand zit een bovenlicht 

waardoor er van beide kanten licht binnenkomt. Een perfecte extra ruimte 

als kleedkamer of werkkamer, maar de muur is er ook zo weer uit, zodat je 

vanuit de woonkamer weer via de en-suite deuren de slaapkamer in kunt. In 

de slaapkamer is ruimte voor een groot tweepersoons bed, in de grote vaste 

kast gmet schuifdeuren past al je kleding! Door de openslaande deuren kan 

je ook vanuit de slaapkamer de tuin in. 


VRAAGPRIJS 

€ 285.000 K.K.
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Achter de louvredeurtjes in de slaapkamer tref je de badkamer. Een zeer goed ingedeelde ruimte met een ruime 

douche en een grote wastafel met daarboven een spiegelkast met licht. De badkamer is voorzien van mechanische 

ventilatie. 





Terug in de hal lopen we de moderne keuken aan de achterzijde in. Ook die is goed ingedeeld! Aan de rechterzijde 

staat een hoogglans wit keukenblok voorzien van een mooi donker composiet keukenblad. Het keukenblok is 

voorzien van een ingebouwde koelkast, vriezer, combi oven, 4-pits gaskookplaat met daarboven de afzuigkap en er 

is een vaatwasmachine geïnstalleerd. In de ladekasten en de bovenkast kan je best wat spullen kwijt. Van hetzelfde 

materiaal is tegenover het keuken blok een fijne hangende kast geplaatst met 3 deuren waar je ook veel in kwijt 

kunt. Een hele fijne lichten keuken waar je mooie maaltjes zal gaan maken! 





In de gang hebben we nog 3 deuren niet gehad. De eerste is de meterkast, de tweede is het moderne toilet. Achter 

de derde deur tref je de trap naar beneden. Een aangename verassing, want in de kelder kan je behoorlijk wat kwijt! 

In de kelder is de CV-installatie geplaatst, maar daar zijn ook de aansluiting voor wasmachine en droger. Daarnaast 

kan je er nog een hoop meer kwijt. 





Een supercomfortabel appartement dat is voorzien van een goede CV-combiketel, dubbel glas in mooie kunststof 

kozijnen met ventilatie, er ligt een mooie laminaatvloer in het appartement en door de vele ramen is het heerlijk licht. 

Combineer dat met het briljante plekje waar het gelegen is,... en dit is een plekje waar je nog weleens verliefd op 

zou kunnen worden! 





Bijzonderheden:


– Bouwjaar 1934                                                             – Kelder van ca. 11 m2 bereikbaar vanuit het appartement


– Woonoppervlakte ca. 57  m2                                     – Houten schuur van ca. 4 m2 in de tuin


– Tuin ook bereikbaar via afgesloten achterom          – VvE-bijdrage € 75,- per maand   


– Tuin van ca. 44  m2 op het zuiden                             – Verwarming middels CV-combiketel (2010)


– Volledig voorzien van kunststof kozijnen met dubbele beglazing


– Parkeren middels parkeervergunning à € 9,60 per maand


– Oplevering tweede kwartaal 2022                            – Eigen grond
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Gezellige zit- en eethoek



FIJNE, 

LICHTE 


WOONKAMER
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HEERLIJK 

TERRAS!
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Ruime tuin van 54m2!
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KEUKEN 

VAN 

ALLE 


GEMAKKEN 
VOORZIEN
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART
GORDELWEG 202 A  ROTTERDAM
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LOCATIE OP DE KAART
GORDELWEG 202 A  ROTTERDAM
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Overig, te weten

 - schilderij ophangsysteem 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

 

Keukenaccessoires, te weten

 - wijnrek X

 - plank X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Klok)thermostaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

Veranda X

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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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:

Yuri van den Ende

Actief in en om Rotterdam
Makelaar

06-41 34 96 76

yurivandenende@remax.nl

www.yurivandenende.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


