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Fantastische 5 kamer 

eengezinswoning in het 

gezellige Schiebroek!

Tuin op het  


zuid-westen!

Recent van onder tot 

boven volledig 

gerenoveerd!

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

100 m²
INHOUD

392 m³
PERCEELOPPERVLAKTE

123 m²
BOUWJAAR

1934
KAMERS

5
SLAAPKAMERS

4

STAAT VAN ONDERHOUD:


Uitstekend





VERWARMING:


c.v.-ketel





ENERGIELABEL:



C





TUINLIGGING:



Zuidwest





PARKEREN:



Openbaar parkeren





BERGING:



ja
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KOM VERDER
PRUNUSLAAN 70

Gaat jullie hart ook sneller kloppen van de jaren '30 bouw in Schiebroek 

waar zoveel mensen zo ontzettend enthousiast van worden? 


DD fantastische huis met maar liefst 5 kamers en een tuin op het zuid-

westen is recent van onder tot boven volledig gerenoveerd, en daarmee is 

het niet alleen volledig gemoderniseerd, maar ook geïsoleerd en daarmee 

heel comfortabel. De ultieme combinatie van klassiek en modern. 





Schiebroek is groen, gezellig, heeft enorm veel sfeer en heeft alles binnen 

handbereik wat je nodig hebt fijn te leven. Op de Peppelweg doe je je 

dagelijkse boodschappen, maar kan je ook shoppen, er zitten allerlei leuke 

winkels! Er is bijvoorbeeld ook een bibliotheek, een filiaal van QoQo voor 

een goede massage, een bouwmarkt en daarnaast diverse leuke café's en 

restaurantjes. Voor de kinderen zijn er diverse scholen, van basisschool tot 

middelbare school en een muziekschool. Daarnaast zijn er een aantal 

kinderdagverblijven. 





Voor de sportfanaten is er genoeg te doen, Hockeyclub Rotterdam en 

voetbal en cricketvereniging VOC zitten om de hoek, evenals tennispark 

Schiebroek. In het Schiebroeksepark kan je heerlijk hardlopen of skaten, en 

er is zelfs een calisthenics park. In het park ligt ook Pluktuin Natuurtalent 

Rotterdam waar je terecht kunt voor een lekkere kop koffie. Tot slot 

bevinden zich in Schiebroek zowel tram-, metro- als busverbindingen en zit 

je binnen afzienbare tijd op de snelweg!





Via de verzorgde voortuin lopen we naar de voordeur waarachter je het 

tochtportaal binnenstapt. Dan stap je de hal binnen waar je je jas ophangt. In 

de hal bevindt zich het eerste toilet en is onder de trap functioneel gebruik 

gemaakt van de ruimte door een bergkastje te maken. Dan stappen we de 

woonkamer in door de deur die nog is voorzien van mooi authentiek facet 

geslepen glas. In de modernisering van dit heerlijke leefhuis is meer dan 

genoeg detail voor authenticiteit bewaard gebleven. 





De voorzijde van de woonkamer leent zich heel goed voor een gezellige 

zithoek. De achterzijde met de open keuken is een fijne plek om een mooie 

grote tafel te plaatsen als centraal middelpunt. Zeker met de openslaande 

deuren naar de tuin is dit een fantastische plek! De moderne en strakke 

greeploze keuken is in mat wit uitgevoerd. Heel stijlvol. Hij is voorzien van 

een inbouw koelkast met daarboven de oven met magnetronfunctie, een 

inductie kookplaat met ingebouwd afzuigsysteem, de vaatwasser en een 

ruime wasbak met mengkraan. De oude deur van de keuken naar de tuin is 

vervangen door een grote glasplaat voor extra veel licht binnen. 


VRAAGPRIJS 

€ 535.000 K.K.
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De tuin is fantastisch gelegen op het zuid-westen, dat betekent vrijwel de hele dag zon! De tuin is onlangs 

aangelegd en voorzien van meerdere zitplekjes, groen en een grote stenen schuur. 





Op de eerste etage treffen we 2 grote slaapkamers en een wat kleinere kamer, dat zou een perfecte babykamer 

zijn, maar is ook een hele fijne thuiswerkplek. In beide grote slaapkamers zijn mooie grote inbouwkasten gemaakt 

zodat je niet veel extra kastruimte meer nodig hebt. 





Op de eerste etage treffen we ook de zeer goed ingedeelde badkamer die niet alleen is voorzien van een ruime 

douche, maar ook een ligbad! Daarnaast treffen we er het tweede toilet en een mooi modern wastafelmeubel met 

een stijlvolle ronde kom met mengkraan. De spiegel mag uiteraard niet ontbreken en je hangt na het badderen je 

handdoek over de handdoekenradiator. 





Op de tweede verdieping komen we aan op de overloop waar een ruimte is gecreëerd voor de wasmachine en de 

droger. Ook vinden we hier in de ingebouwde kast de cv-ketel. Maar we zijn er nog niet, want hier treffen we de 

derde slaapkamer van maar liefst 15 m2 met aan weerszijden een dakkapel waardoor ook deze ruimte weer 

ontzettend licht is. Een prachtige ruimte om thuis te werken of te hobbyen, als hoofdslaapkamer te gebruiken, of als 

speelzolder voor de kinderen. 





Wat is hier veel gebeurt! We noemen een aantal dingen: nieuwe cv en radiatoren, diverse vloerbalken vervangen, 

dubbel glas geplaatst, de zolder volledig geïsoleerd, er is een nieuwe trap in gegaan naar de tweede etage, alle 

elektra is vervangen en er is een volledig nieuwe achterpui in gegaan. 





Bijzonderheden: 


• Bouwjaar: 1934                                                            • Riante tuin van 67 m2 op het zuid-westen


• Volledig gerenoveerd in 2021                                    • Geheel voorzien van dubbele beglazing


• Hele fijne wijk met veel jonge gezinnen                    • Eigen grond


• Woonoppervlakte circa 100 m2                                  • 5 kamers waarvan 4 slaapkamers


• Verwarming en warmwater middels nieuwe CV-ketel (2021)


• Oplevering in overleg, kan spoedig
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Voorzien van inbouwapparatuur

MODERNE, 

STRAKKE EN 
STIJLVOLLE 


KEUKEN 

IN MAT WIT
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ZONNIGE 

TUIN OP 


HET 

ZUID-WESTEN
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Instapklaar!
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Licht en ruimte!
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DRIE

SLAAPKAMERS


OP DE

EERSTE 


VERDIEPING
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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
PRUNUSLAAN 70  ROTTERDAM
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LOCATIE OP DE KAART
PRUNUSLAAN 70  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:

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


