
MARGRIETSTRAAT 6 3051 TW ROTTERDAM

7 kamer woning 

verdeeld over 3 

verdiepingen! 

139 m2 met ca. 100 m2 

tuin 


van 18 meter diep!

Energielabel C


Volledig voorzien van 

dubbele beglazing

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



4

WOONOPPERVLAKTE

139 m²
INHOUD

484 m³
PERCEELOPPERVLAKTE

161 m²
BOUWJAAR

1923
KAMERS

7
SLAAPKAMERS

5

STAAT VAN ONDERHOUD:



goed






VERWARMING:



c.v.-ketel





ENERGIELABEL:



C





TUINLIGGING:



noord





PARKEREN:



openbaar parkeren, betaald 

parkeren, 

parkeervergunningen



ja
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KOM VERDER
MARGRIETSTRAAT 6

Ben jij ook zo dol op het Kleiwegkwartier én op zoek naar een grotere 

woning? Blijf er vooral even bij, want wat is dit een heerlijk ruim huis op een 

geweldige locatie! 





Voorheen bestond dit huis uit 2 appartementen, maar is samengevoegd en 

dat heeft een heel riant (ca. 139 m2) huis opgeleverd met een mooie, 

ongeveer 18 m diepe tuin (ca. 100 m2) waar je de hele dag in de zon zit. 


 


Het Kleiwegkwartier maakt onderdeel uit van Hillegersberg Zuid. Een hele 

frisse en levendige wijk. De Margrietstraat is daarin een vrij rustige straat 

waar je de drukte dus op kunt zoeken als je daar zin in hebt. Je zou het 

Kleiwegkwartier bijna als een klein dorpje kunnen zien want je hebt hier alles 

wat je nodig hebt. Supermarkten, diverse winkels, de kapper, scholen, 

sportscholen en sportverenigingen, lunchzaakjes, gezellige restaurantjes en 

kroegjes, een fietsenwinkel, de kapper, noem het maar op en je treft het er, 

zelfs je auto kan om de hoek naar de garage voor de APK. Voor je 

dagelijkse activiteiten in de buurt ga je waarschijnlijk wel lekker wandelen of 

pak je de fiets, alles is zo dichtbij dat de auto gewoon thuis kan blijven staan!


Qua bereikbaarheid zit je perfect, de tram, bus en de trein bevinden zich om 

de hoek en je zit binnen een paar minuten op de snelweg. 





Laten we eens door dit toffe huis heen gaan lopen. 


We gebruiken de originele deur van de bovenwoning om binnen te komen. 

Achter de oorspronkelijke deur van de benedenwoning is goed gebruik 

gemaakt van de ruimte door daar de garderobe te plaatsen. De hal is 

opengebroken en daarmee 1 ruimte geworden. Via de hal lopen we de 

doorzon eetkamer binnen. Wat een heerlijke ruimte. De kamer is aan de 

voorzijde voorzien van een grote open keuken die van alle gemakken is 

voorzien. Ingebouwde koelkast, vriezer, vaatwasmachine, magnetron en 

oven, een grote 5-pits gaskookplaat, afzuigkap en heel erg veel bergruimte 

in de kastjes en laden. Richting de kamer is het keukenblad ca. 1,35 diep 

waardoor een gezellige bar is gecreëerd. Een fantastische plek om gezellig 

met je gasten bij te kletsen terwijl je staat te koken, maar ook een fijne plek 

om te ontbijten, de krant te lezen met een kop koffie of je laatste mailtjes 

nog even weg te werken. 





In de andere helft van de kamer staat nu de eettafel voor mooie lange 

gezellige avonden tafelen. Er is nog plek voor een zitje! Op de vloer ligt een 

prachtige bamboe vloer. Via de openslaande deuren stap je de veranda op 

en loop je vervolgens de 18 meter diepe tuin in die lager is gelegen dan de 

verdieping. De tuin is zo diep, dat je de hele dag zon hebt in de tuin. Je kunt 

VRAAGPRIJS 

€ 435.000 K.K.
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hier naar hartenlust je gang gaan om er je droomtuin van te maken! 





In plaats van terug de woonkamer in lopen we de tuinkamer in. Een kamer die je meerdere functies kan geven. Het 

is een fijne werkkamer, logeerkamer, maar ook een fijne waskamer of gewoon een bijkeuken. Via deze kamer lopen 

we de hal in waar we het eerste toilet treffen en de meterkast. 





Met de trap lopen we naar de eerste etage. Aangezien de begane grond feitelijk 1 grote woonkeuken is, is de eerste 

verdieping als woonverdieping ingericht. De woonkamer van ca. 30 m2 is verdeeld in een voor- en achterkamer die 

van elkaar zijn gescheiden door middel van de en-suite met schuifdeuren en aan weerszijden bergkasten. Aan de 

achterzijde schuif je de deur naar het balkon lekker open en geniet je van de buitenlucht! Vanuit de hal heb je aan 

de voorzijde toegang tot een kamer van ca. 3,7 m2 die nu wordt gebruikt voor het opbergen van kleding en als 

interne berging. Op de overloop tref je ook het tweede toilet en om vanuit de woonkamer niet naar beneden te 

hoeven lopen voor een drankje is de zijkamer aan de achterzijde ingericht als bijkeuken. Daar is ook de CV-ketel 

opgesteld en ook vanuit deze kamer kan je het balkon op. 





Met de trap lopen we naar de tweede verdieping waar we vanaf de overloop toegang hebben tot 3 kamers van 

respectievelijk 13 m2 en 2 x ca. 10 m2. Fijne lichte kamers die goed te gebruiken zijn als slaapkamer, maar ook als 

werkruimte. Op deze verdieping treffen we aan de voorzijde de badkamer. Een nette wit uitgevoerde badkamer 

voorzien van mechanische ventilatie, een douchebad, een wastafel met wastafelmeubel en achter het gemetselde 

muurtje treffen we aansluiting voor wasmachine- en droger. 





Dit huis biedt zoveel mogelijkheden, je raakt niet uitgetekend. We hebben al verteld dat het ooit 2 woningen waren, 

en het is dan ook nog altijd gesplitst, dus die situatie is weer terug te halen. Dan heb je weer een mooie dubbele 

bovenwoning met de mogelijkheid om een dakterras te realiseren. De benedenwoning zou je kunnen vergroten 

door de kelderruimte, die nu ca. 1,50 m hoog is, verder uit te diepen. 





Bij het formuleren van de vraagprijs hebben we rekening gehouden met het funderingsherstel in de toekomst. Er is 

een recent funderingsonderzoek beschikbaar die we versturen bij het maken van een bezichtigingsafspraak. Tijdens 

de bezichtiging beantwoorden we graag de vragen. 





Bijzonderheden 


- Bouwjaar 1923                                                                            - Woonoppervlakte 139 m² 


- Perceel eigen grond van 161 m²                                                - Energielabel C 


- Geheel voorzien van dubbele beglazing 


- Verwarming en warm water middels CV ketel 


- De woning is kadastraal gesplitst in een benedenwoning en bovenwoning maar wordt nu als een woonhuis 

gebruikt, het is mogelijk om het bouwkundig te splitsen 


- De woning beschikt over een plat dak met mogelijkheid om een dakterras te creëren. 


- Mogelijk om zonnepanelen te plaatsen op het dak 


- Mogelijk om de kelder uit te diepen 


- Er is een actieve VvE samen met nummer 8 AB, met een maandelijkse bijdrage van € 90,-


- Oplevering in overleg





Ons advies bij het kopen van uw nieuwe woning? Neem uw eigen aankoopmakelaar mee!
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RIANTE TUIN (18 M DIEP)

DIEPE TUIN 

OP HET 


NOORDEN 




HELE DAG ZON!



10

WAT EEN 

HEERLIJK


LICHT

HUIS!
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TOILET OP IEDERE ETAGE



12

BALKON OP DE 
EERSTE ETAGE
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VEEL 

SFEERVOLLE 
AUTHENTIEKE 

DETAILS
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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
MARGRIETSTRAAT 6  ROTTERDAM
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LOCATIE OP DE KAART
MARGRIETSTRAAT 6  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

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - built-in cabinet second floor (white) X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - houten vloer(delen) X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie 
etc.), te weten

 - Double Glazing X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek 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


