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SUPER CENTRAAL 

GELEGEN 

VIER WOONLAGEN 


=


 RUIMTE

EEN HEERLIJKE WIJK


MET ALLE NODIGE 

VOORZIENINGEN

WONEN

WELKOM THUIS

RE/MAX Totaal Makelaars 


Goudsesingel 113


3031 EE Rotterdam

010-4535920


totaal@remax.nl



remax-totaal.nl



2

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

137 m²
INHOUD

521 m³
PERCEELOPPERVLAKTE

77 m²
BOUWJAAR

1993
KAMERS

5
SLAAPKAMERS

4

STAAT VAN ONDERHOUD:



goed tot uitstekend






VERWARMING:



c.v.-ketel





ENERGIELABEL:



B





DAKTERRAS:


Zuiden





PARKEREN:



openbaar parkeren





GARAGE:



Inpandig 16 m2




5

KOM VERDER
VIVALDISTRAAT 162

Namens onze opdrachtgevers mogen wij deze riante drive-in woning, met 

een fantastische centrale ligging in de geliefde en kindvriendelijke wijk 's-

Graveland in Capelle aan den IJssel aanbieden.


De wijk is zo geliefd omdat er veel voorziening zijn. Op loopafstand zijn er 

diverse winkels, basisscholen, OV (metro- en busstation Capelsebrug) en 

recreatie. Uitvalswegen A16 en A20 om de hoek en binnen no-time ben je in 

de stadscentra van Rotterdam en Capelle. Ideaal!





Waarom kiezen voor deze woning:


* Deze woning heeft alle ruimte. Maar liefst vier woonlagen en een 

woonoppervlakte van 153 m2 inclusief inpandige garage.     


* Vier ruime slaapkamers en de mogelijkheid om de inpandige garage tot 

extra kamer om te bouwen


* Netjes onderhouden


* Een fijn dakterras 


* Veel licht door de grote raampartijen


* Speelse indeling door de vide, walk-in closet en het dakterras met 

fantastisch uitzicht.


* Parkeren op eigen grond! 


* Centrale ligging in een fijne wijk





Begane grond:


Bij binnenkomst kom je aan in de ruime hal voorzien van meterkast, toilet 

met fonteintje, trapopgang naar de eerste verdieping, toegang tot de grote 

inpandige garage en toegang naar een slaapkamer/werkkamer.  De royale 

garage is ca. 16 m2 en de ruime werkkamer is heerlijk licht doordat de vide 

en raampartijen extra veel licht binnenlaten.


Prettig overigens dat je in de voortuin de auto op eigen grond kunt zetten, 

maar overdekt binnen parkeren is dus geen probleem. Je zou zelfs nog 

kunnen overwegen om de inpandige garage in te richten als studio. Perfect 

voor een in huis wonende ouder of jong volwassene. Maak een badruimte 

en eigen toegang en voilà de studio is daar. 





Eerste Verdieping:


Je komt aan op de overloop met toegang tot de lichte ruime woonkamer, 

keuken en trapopgang naar de 2e verdieping. De riante living bestaat uit de 

woonkamer met vide en de open keuken. Elektrische zonwering bij de grote 

raampartijen en de balustrade als afscheiding van de vide is een 

verwarmingselement, verrassend en inventief! Eventueel kan worden 

onderzocht of de vide kan worden toegevoegd aan de toch al royale 

oppervlakte. De open keuken is opgesteld onder het ramen naar de korte 

VRAAGPRIJS 

€ 399.000 K.K.
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kant. Een L-opstelling dus. Functionele apparatuur en een erg fijne werkoppervlakte. Er zijn meerdere woningen aan 

de Vivaldistraat die een balkon met daaronder carport hebben gemaakt. Wellicht een kans voor in de toekomst?





Tweede verdieping: 


Ook hier hebben we net als op de eerste verdieping eerst de overloop waarna je aan de rechterkant de toegang 

hebt tot de badkamer. Hier kun je in luxe baden in je eigen whirlpool bad. De badkamer wordt gecompleteerd met 

een toilet en wastafelmeubel en is bekleed met een Spaanse tegel. Zonnig! 


Als je vanuit de overloop rechtdoor gaat kom je in een ruime slaapkamer die grenst aan de voorzijde. Meer dan 

genoeg plek voor een tweepersoonsbed en kledingkasten. Voordat je bij de andere royale slaapkamer komt, ga je 

eerst door een walk-in closet. Meer dan genoeg kansen en mogelijkheden om deze ruimte bij een van de andere 

vertrekken te betrekken. Uiteraard kun het ook zo laten. Aan de achterzijde van deze verdieping is de tweede 

slaapkamer. Een heerlijke plek en met de mogelijkheid te verduisteren kun je de ruimte lekker koel houden.





Derde Verdieping:


Slaapkamer vier is hier te vinden. De master bedroom! Geflankeerd door een mooie schuifkast en je hebt hier 

genoeg bergruimte. Tevens is de cv-ketel hier ook in weggeborgen. Vanuit deze slaapkamer heb je toegang tot het 

riante dakterras. Door de hoogte van de verdieping en het dakterras, lekker zonnig en een heerlijk uitzicht. Het 

platte dak van de derde verdieping biedt de mogelijkheid tot het plaatsen van zonnepanelen en daar heb je meer 

dan voldoende lichtopbrengst om qua kosten duurzaamheid, goede zaken te doen.





Voortuin:


Voortuin met plaats voor één auto op eigen terrein. Je hebt hier de mogelijkheid om een eigen elektrische laadpaal 

te installeren.





Overige bijzonderheden:


* Screens aan buitenzijde woning;


* Eigen grond;


* Inpandige garage en parkeren op eigen terrein;


* Op loopafstand van winkels (ca. 200m), openbaar vervoer (ca. 600m naar Capelsebrug) en basisscholen (290m);


* Oplevering in derde augustus





Verkopend makelaar: Martijn Folkers


RE/MAX It's the experience!
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EN ROYALE KEUKEN



HEERLIJKE 


LICHTE 

WOONKAMER


MET VIDE

OP DE EERSTE

VERDIEPING
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TWEE RUIME


SLAAPKAMERS

OP DE TWEEDE 


VERDIEPING
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 EN EEN WALK-IN CLOSET
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ONTSPANNEN 


IN EEN 

WHIRLPOOL
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DAKTERRAS


OP DE

DERDE 


VERDIEPING
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MASTER BEDROOM 
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CENTRAAL GELEGEN
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PARKEREN OP EIGEN TERREIN



18

PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART
VIVALDISTRAAT 162  CAPELLE AAN DEN IJSSEL
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LOCATIE OP DE KAART
VIVALDISTRAAT 162  CAPELLE AAN DEN IJSSEL
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 - X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Alle kasten en bedden X

 - Bankstel en salontafel X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 - schilderij ophangsysteem X

 - incl. schilderijen X

 - Televisie op de 3de verdieping X

 - Stereo set en piano X

 - Planten X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - koelkast X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN

Keukenaccessoires, te weten

 - Eethoek met stoelen X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - jacuzzi/whirlpool X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Screens X

Rolluiken X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Wasautomaat en droger X

Crosstrainer X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging 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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HAVENSTAD,

WINKELSTAD,


ARCHITECTUUR

& CULINAIRE


HOTSPOT!



WONEN IN 


ROTTERDAM 


DOE JE MET 


RE/MAX

Uw makelaar:

Martijn Folkers

Actief in en om Rotterdam
Makelaar

06-55887181

martijnfolkers@remax.nl

www.remax-totaal.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


