
VAN BRIENENOORD 11 3077 AE ROTTERDAM

Het mooiste chalet van 

Volkstuinenvereniging


Van Brienenoord

Volledig


zelfvoorzienend!

Perceel: 280 m2


Chalet: 23 m2


Tuin: 255 m2

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

23 m²
INHOUD

88 m³
PERCEELOPPERVLAKTE

280 m²
BOUWJAAR

2020
KAMERS

1
SLAAPKAMERS

1

STAAT VAN ONDERHOUD:



goed tot uitstekend






PARKEREN:


Op het eiland achter de 

slagboom





BERGING:



ja
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KOM VERDER
VAN BRIENENOORD 11

Even weg uit de drukte? Dat doe je op 1 van de mooiste plekjes die 

Rotterdam rijk is waarvan de kans groot is dat je het bestaan er niet van wist! 





“Stadsjungle


Pal onder de Van Brienenoordbrug in Rotterdam wandel je door een 

prachtig natuurgebied met bos, grasvlakten, open water, kleine poelen en 

langs een heuse getijdengeul. Schotse Hooglanders grazen de begroeiing 

kort en je spot er allerlei soorten vogels, planten en vlinders. De 

natuurspeeltuin, het eindeloze viswater en de volkstuinjes zijn een 

verademing voor bewoners van de stadsjungle. Met recht hét rustpunt in de 

grootste werkstad van ons land en echt een rare plek. Alsof je in het decor 

van een film bent beland. 





Unieke ervaring


Een rondje Eiland van Brienenoord is een fijn stukje joggen aan het einde 

van de dag. Wandelen kan natuurlijk ook, je loopt het eiland in driekwartier 

rond. De prachtige sky-line van de Maasstad daarachter behoeft natuurlijk 

geen nadere beschrijving. Die imponeert altijd - ongeacht het weer of het 

tijdstip.”


(bron: zuidhollandslandschap.nl)





Op deze absoluut unieke plek bieden wij binnen Volkstuinvereniging Van 

Brienenoord een tuin aan van ca. 280 m2 met daarop een volledig 

zelfvoorzienend Chalet van ca. 23 m2. Nu zou je verwachten dat je zo pal 

onder de Van Brienenoordbrug in de drukte van het verkeer zit, maar wat is 

het hier heerlijk rustig! 





Zelfvoorzienend, want recent zijn er zonnepanelen geplaatst, er is stromend 

water en er is een geiser geplaatst dus je kan afwassen en in de badkamer 

zelfs een lekkere warme douche nemen als je de hele dag lekker aan het 

tuinieren bent geweest. 





Ben je op zoek naar een plek om lekker te tuinieren, naar een plek om de 

stad te ontvluchten, naar een rustige plek waar je uren ongestoord kunt 

schrijven of werken? 





We kunnen over dit plekje een boek schrijven, maar we hebben besloten 

om het compact te houden: 











VRAAGPRIJS 

€ 50.000 K.K.
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Bijzonderheden:





- de gehele dag zon!


- bouwjaar 2020


- comfortabel chalet van 23 m2


- open keuken met gasfornuis, koelkast en stromend water 


- badkamer met douche en wc


- openslaande deuren naar het terras


- terras met overkapping +- 10 m2 (fantastische werkplek)


- gelegen op een afgescheiden perceel van ca. 280 m2 


- prachtig aangelegde tuin


- ruimte voor een buitenkeuken (voorbereidingen deels al getroffen)


- diverse betegelde ruimten om lekker buiten te zitten


- apart tuinhuis met voor de opslag van gereedschap en machines 


- zonnepanelen voor het opwekken van stroom


- accu voor het opslaan van energie


- geiser voor warm water





Alvorens je koopt wordt je lid van Volkstuinvereniging Van Brienenoord waarvoor de contributie € 297,50 per jaar 

bedraagt. Om lid te worden van de vereniging dien je eerst voorgesteld te worden aan de vereniging via de huidige 

eigenaar. De grond huur je en daarvoor zijn de kosten € 412,37 per jaar. Het water wordt via de vereniging 

afgerekend op basis van het verbruik af te lezen op je eigen meter. De geiser werkt op gas waarvoor je de 

gasflessen zelf aanschaft, dat kan via de vereniging. 





Voor het geheel dien je zelf een verzekering af te sluiten. 





Wat een briljante plek! We nodigen je uit om een afspraak te maken en er even samen doorheen te lopen! 





LET OP: 





1: ROUTE 


Tussen de foto's tref je ter illustratie de route het eiland op. Ondanks dat je met de auto het eiland op kunt als 

bewoner, is er voor bezoekers niet voldoende plaats om te parkeren. We vragen je dan ook om te parkeren ter 

hoogte van Loogman Carwash, met de voet kun je vervolgens over de Ben Schopbrug het eiland op. Met de voet 

kan je om de slagboom heen en is nummer 11 de eerste tuin aan de rechterzijde! 





2: GEEN OVERDRACHTSBELASTING


Bij de koop van dit geweldige plekje ben je GEEN overdrachtsbelasting verschuldigd aan de belastingdienst! 





Verkopend makelaar: Yuri van den Ende





RE/MAX, it’s the experience!
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EIGEN BADKAMER

FEITELIJK

EEN

TINY


HOUSE!
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SERENE

RUST
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HEEL STIJLVOLLE TUIN



12

GROENE VINGERS

VEREIST
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PLEK VOOR

MEERDERE


LEUKE

ZITJES

IN ZON


EN SCHADUW
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - koelkast X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Warmwatervoorziening, te weten

 - geiser X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - oplaadbare heggenschaar (nieuw) + batterijen X

 - tuingereedschap X

 

Overig - Contracten

Zonnepanelen: Ja

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LOCATIE OP DE KAART
VAN BRIENENOORD 11  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


