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Wonen in 

Capelle Aan Den IJssel 
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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

117 m²
INHOUD

417 m³
PERCEELOPPERVLAKTE

152 m²
BOUWJAAR

1986
KAMERS

6
SLAAPKAMERS

4

STAAT VAN ONDERHOUD:



goed






VERWARMING:



stadsverwarming





TUINLIGGING:



zuidoost





PARKEREN:



openbaar parkeren





BERGING:



ja
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KOM VERDER
HENRI LAURENSRADE 38

Veel mensen zijn toch net even op zoek naar dat ene huis met die twist, net 

even wat anders dan anders, want dat maakt jouw huis jouw huis! 





En dat is precies wat dit huis zo leuk maakt. Deze ruime 5 kamer 

eengezinswoning (4 ruime slaapkamers) heeft wel een heel riante 

benedenverdieping en zowel een achtertuin met achterom als een grote 

voortuin grenzend aan de eetkamer! 





Kende je de term bloemkoolwijk al? Dit type woonwijk dat sinds 1970 in 

Nederland werd gebouwd. Zij kenmerkt zich door een bloemkoolstructuur of 

"boomstructuur" met sterk hiërarchisch geordende verkeersstromen, waarbij 

het doorgaande verkeer over een ringweg (of een beperkt aantal 

hoofdwegen) wordt geleid. De woonerven zijn als bloemkoolroosjes op de 

hoofdwegen "geplant" en hebben maar één (rondlopende of doodlopende) 

toegang, waardoor ze autoluw zijn.  





Schollevaar heeft een eigen trein- en busstation en je zit vanaf hier binnen 5 

minuten op de snelweg. Aan het einde van de staat sta je in het overdekte 

Winkelcentrum De Picassopassage. 





Ben je op zoek naar wat ontspanning dan kan je zelf lekker een stuk 

hardlopen in het Schollebos, maar ook met je kinderen is dat een 

fantastische plek. Die vermaken zich uren in het Rollebollebos of 

bijvoorbeeld de fietscrossbaan. Daarnaast zijn er diverse sportverenigingen 

in de buurt. 





Deze woning! 


Je komt binnen in de hal met het toilet en de meterkast. Je hangt je jas op 

aan de kapstok en loopt de woonkamer binnen. Wow, wat een ruimte, en 

wat een licht! Deze woonkamer is heerlijk ruim doordat hij beschikt over een 

geweldige zijkamer aan de woonkamer. Door de grote raampartijen aan 

zowel de voorzijde en de achterzijde, maar ook door de breedte is dit een 

geweldig licht huis. 





De woonkamer is dan ook verdeeld in een riante zithoek waar je met de 

hele familie lekker kunt genieten van gezellige lange avonden voor de TV, 

met een spelletje of waar je een hoop mensen kunt uitnodigen om je 

verjaardag te vieren. De kunststof pui aan de achterzijde is voorzien van een 

grote schuifpui waardoor de verbinding met buiten optimaal is. Je loopt zo 

de tuin in. Die is lekker ruim en biedt dan ook genoeg ruimte voor een leuke 

relaxhoek en daarnaast kan je nog een eettafel en een BBQ kwijt. Dan is er 

VRAAGPRIJS 

€ 350.000 K.K.
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zelfs nog genoeg ruimte voor een leuke speelhoek voor de kinderen. 





Via de achterom kom je met de fiets binnen die je in de stenen schuur kwijt kunt. 





Weer terug in de woonkamer lopen we door naar voren zo de open keuken in. Een fijne keuken met vrij uitzicht over 

de straat aan de voorzijde. De keuken is voorzien van een vaatwasmachine, oven, elektrische kookplaat met 

afzuigkap erboven, anderhalve spoelbak en voldoende ruimte voor al je keukenspullen. 





Eten ga je waarschijnlijk doen in de ruime zijkamer, wat een heerlijke ruimte is dat. Die is overigens zo groot dat er 

nu ook een groot bureau is gecreëerd en er wordt fanatiek piano gespeeld. Via de zijkamer kan via de zogenaamde 

boerendeur de tuin aan de voorkant in. Bij de boerendeur kan de bovenkant los van de onderkant open wat een 

leuke effect geeft. De voortuin is ook nog heel behoorlijk en leent zich uitstekend voor een gezellige zit waar je 

misschien wel af en toe met de buren gezellig samenkomt of waar je zelf lekker zit als je kinderen in de speeltuin 

voor de deur aan het spelen zijn. 





Via de trap komen we op de overloop op de eerste verdieping. Daar hebben we toegang tot de ouderslaapkamer 

van 12 m2 aan de voorzijde, en de twee slaapkamers aan de achterzijde van respectievelijk 10 en 9 m2. Dat zijn 

door het schuine dak hele lichte en sfeervolle kamers. 





Aan de voorzijde bevindt zich de badkamer die is voorzien van het tweede toilet, een ruime douchecabine, wastafel 

en wastafelmeubel. 





Met de trap komen we op de overloop op de tweede etage. Op de overloop zijn de wasmachine en de droger 

geplaatst en is flink wat bergruimte in een grote kast onder de schuine kap. Op deze verdieping treffen we ook de 

vierde slaapkamer van ca. 11 m2, wat een hele fijne lichte kamer is. 





Wat een fijn ruim en heerlijk licht familiehuis is dit! In een gezellige en autoluwe straat, dichtbij de winkels, openbaar 

vervoer en de snelweg. 





Bijzonderheden:


– bouwjaar 1986


– eigen grond


– gasloze woning!


– voor- en achtertuin


– geheel dubbele beglazing


– verwarming en warm water middels stadsverwarming


– ideale ligging nabij scholen, winkels, openbaar vervoer, uitvalswegen en recreatievoorzieningen


– oplevering in overleg





Verkopend makelaar: Yuri van den Ende





Ons advies bij het kopen van uw nieuwe woning? Neem uw eigen aankoopmakelaar mee!


RE/MAX, it's the experience!
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OPEN KEUKEN 

MET 


VRIJ UITZICHT OVER 
DE STRAAT 


AAN DE 

VOORZIJDE
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ACHTERTUIN 

OP HET 


ZUIDOOSTEN 

MET 


ACHTEROM
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Heerlijk lichte 
woonkamer!
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BADKAMER 

MET RUIME 

DOUCHECABINE, 
WASTAFELMEUBEL 

EN 

TWEEDE 

TOILET
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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
HENRI LAURENSRADE 38  CAPELLE AAN DEN IJSSEL
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LOCATIE OP DE KAART
HENRI LAURENSRADE 38  CAPELLE AAN DEN IJSSEL



STAPPENPLAN
Aankoopproces

STAP 1

KENNISMAKING
- Wie zijn wij?


- Flexibele tijden


- Kennis van de lokale markt


- Situatie opdrachtgever in kaart brengen


- Een gezicht, korte lijnen


- Heldere tarieven


- Korting bij combinatie bij verkoop

STAP 2

WOONWENSEN
- Hoe ziet uw droomwoning eruit?


- Hypotheekmogelijkheden


- Inventarisatie van de behoefte


- Tijdsplanning 

STAP 3

BEZICHTIGINGEN
- Afspraken plannen


- Begeleiding bezichtiging


- Bijzonderheden en staat van 


  onderhoud bespreken


- Opvragen / documenten beoordelen

STAP 4

AANKOOP

- Juridische aspecten


- Marktonderzoek


- Waardebepaling van de woning


- Onderhandelen over de prijs


- Voorwaarden bespreken


- Bevestigen bod / mondelinge overeenkomst


- Begeleiden bij taxatie, notariskeuze en


  bouwkundige keuring

STAP 5

ADMINISTRATIEVE 
AFHANDELING

- Gegevens koopovereenkomst aanleveren


- Koopovereenkomst controleren en 


  bespreken 


- Ontbindende voorwaarden monitoren


- Documentatie notaris controleren

STAP 6

OVERDRACHT
- Inspectie van woning


- Meterstanden


- Begeleiding bij de notaris


- Sleuteloverdracht

STAP 7

NA DE AANKOOP

OOK NA DE AANKOOP ZIJN WIJ

BEREIKBAAR VOOR AL UW VRAGEN!
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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CAPELLE AAN DEN IJSSEL
WONEN IN

Wil je zowel dichtbij de natuur als de stad wonen? Dan is Capelle aan den IJssel 

perfect voor jou. 


Er zijn activiteiten voor jong & oud. Zoek je een activiteit voor het hele gezin of een 

bedrijfsuitje? Glowgolf is een van de ontspannende bezigheden die niemand zou 

willen missen. Ga je liever lekker wandelen als het zonnetje schijnt? Dan kan je met 

lekker weer in Het Schollebos genieten. Het Schollenbos is een prachtig stuk natuur 

en wordt door veel inwoners gebruikt. 


Heb je kinderen en vraag je je af of dit de juiste plek voor hen is? Geen probleem, de 

jongere inwoners kunnen genieten van hun tijd in een van de vele speeltuinen.    

Bijvoorbeeld het Rollebollebos, avonturenspaelbos Ravottia of Bungelland. 

Groen en stil
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OUD OF 

MODERN 


JE VINDT ALLES

 HIER IN 

CAPELLE



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


