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Vrijstaande 


landelijke woning 


met garage.

Centraal gelegen in het 

gezellige Heerjansdam

Energielabel A! Door 


zonnepanelen en 

isolatie.

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 Heerjansdam 

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

150 m²
INHOUD

639 m³
PERCEELOPPERVLAKTE

413 m²
BOUWJAAR

2003
KAMERS

4
SLAAPKAMERS

3

STAAT VAN ONDERHOUD:



uitstekend






VERWARMING:



c.v.-ketel





ENERGIELABEL:



A





TUINLIGGING:



rondom





PARKEREN:



openbaar parkeren





BERGING:



garage
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KOM VERDER
LISDODDE 31

Wat een plaatje! Dat was toch wel het eerste dat bij me opkwam toen ik de 

straat inreed en deze vrijstaande landelijke woning met garage zag. 

Helemaal passend bij de rit door polders en langs dijken naar de woning 

toe. Eenmaal binnengekomen werd dat gevoel nog verder versterkt! 





De woning ligt in een vrij recent gebouwde wijk (2002) in het pittoreske 

Heerjansdam. Een centraal gelegen dorp tussen Barendrecht en 

Zwijndrecht. Het grenst aan de achterzijde aan de Dorpsstraat, die met zijn 

kenmerkende lintbebouwing het gezicht vormt van het dorp. De centrale 

ligging biedt je vele voordelen want thuis is er de 'dorpse rust' en zoek je 

meer roering dan zijn allerlei voorzieningen nabij; zo ben je bijvoorbeeld 

vanaf het treinstation in Barendrecht in nog geen 15 minuten in het centrum 

van Rotterdam of Dordrecht. Op loopafstand zijn er: winkels, scholen, het 

gezellige dorpscentrum, natuurrecreatiegebieden en jachthaven 'De Oude 

Maas'.


Wanneer je in de straat komt aanrijden valt de woning op door z'n landelijke 

bouwstijl, uitstraling en het duurzame karakter. Dat laatste komt onder 

andere door de zonnepanelen die er mede voor zorgen dat er een 

energielabel A is afgegeven. Bepaald geen sinecure in deze tijd! In de ruime 

voortuin is een oprit voor minimaal twee auto's voor de garage. En als deze 

plekken bezet zijn kun je parkeren op de strook aan de overkant van de 

straat. Sowieso staat het huis op een lekker groot perceel van meer dan 400 

vierkante meter. 





Indeling:


Begane grond:


Bij binnenkomst sta je in de ruime entrée die je door de ruimte ook vestibule 

zou kunnen noemen. Het is voorzien van een tegelvloer met 

vloerverwarming en biedt toegang tot: de eerste verdieping middels een 

fraaie gedraaide houten trap, een keurig betegelt toilet, de meterkast, links 

de woonkamer, rechts de garage en ga je rechtdoor dan is er een 

toegangsdeur naar de tuin. 


De garage heeft een mooie afmeting van ruim 16 vierkante meter. Groot 

genoeg voor een auto, jouw hobby of misschien een ander plan? Er is een 

aansluiting voor de wasmachine/droger opstelling, de omvormer van de 

zonnepanelen en hier vind je ook de CV-ketel die eind 2020 is geplaatst.


Stap je de ruime L-vormige woonkamer binnen, dan merk je direct dat er 

veel lichtinval is door de vele ramen rondom en met niet één, maar twee 

paar openslaande deuren heb je toegang naar je tuin. Er is zonwering aan 

de voorzijde en zijkant. En voor extra verkoeling kan de airconditioning ook 

uitkomst bieden. Deze airco kan ook verwarmen, dus dat scheelt in de 

VRAAGPRIJS 

€ 750.000 K.K.
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stookkosten. Verwarmen kan ook nog op de traditionele manier met een houtkachel, gezellig en decoratief! De 

massief Frans eiken vloerdelen geven extra karakter aan de woonkamer en zoals in iedere ruimte van de gehele 

woning zijn de wanden gestukt en in de kamers zijn de wanden behangen. Vanuit het zitgedeelte kun je doorlopen 

langs het eetgedeelte en kom je terecht in de half open keuken.


De luxe keuken heeft een werkbladhoogte van 97 centimeter, dat net even wat hoger is dan de standaard hoogte 

en 10 cm extra diep is. Genoeg werkoppervlakte om al die smakelijke maaltijden te bereiden. De spoelbak heeft een 

designkraan en de tweede kraan die je ziet is een Quooker. De greeploze kastjes hebben een lichte kleurstelling en 

zijn voorzien van Siemens inbouwapparatuur. Een 5 pits inductie kookplaat, combimagnetron, design afzuigkap, 

koelkast, vriezer en een vaatwasser maken onderdeel uit van het keukenarsenaal. De keuken is verder voorzien van 

een tegelvloer met vloerverwarming.





Eerste verdieping:


Op de eerste verdieping kom je aan op de overloop die je de toegang biedt tot drie slaapkamers, de ruime en luxe 

badkamer en het toilet. Op de vloer is er marmoleum gelegd dat je in de drie slaapkamers ook terugvindt. Alle 

plafonds zijn strak gestukt en hebben inbouwspots.





Slaapkamer één is met zijn ruim 20 vierkante meter de grootste van de drie. Er is een tweetal dakramen en een 

dakkapel die het geheel licht en ruimtelijk maakt. Met al dat licht komen de screens goed uit voor verkoeling of om 

te verduisteren en ook hier ontbreekt de airconditioning niet. En stel nou dat je een huishouden hebt met 

bijvoorbeeld een puber, dan is in deze kamer de oplossing voor het wachten voor de badkamerdeur aanwezig. De 

extra badkamer in deze ruimte met ook nog eens een dubbele wastafel lost elke discussie op, praktisch toch?


Slaapkamer twee is gelegen aan de voorzijde en is met 15 vierkante meter lekker ruim. Er zijn schuifdeuren met 

daarachter bergruimte en kasten. De airco ontbreekt ook hier weer niet en de screens zijn in beide slaapkamers 

aanwezig.


Slaapkamer drie is een kopie van slaapkamer twee, maar dan gelegen aan de achterzijde. Is net een tikje kleiner en 

boven je hoofd zie je een luikje naar de vliering die je middels een vlizotrap kunt bereiken. Kun je toch mooi die ski's 

en de kerstboom kwijt.


Nog zo'n fraaie ruimte is de badkamer. Door het plaatsen van een dakkapel is deze licht, fris en kan er goed 

geventileerd worden. Let ook in het bijzonder op de ramen, hierin zitten lamellen verwerkt....chique! Er is een apart 

bad, inloopdouche, dubbele wastafel en een designradiator. De betegeling is net als in de andere betegelde 

ruimtes in het huis mooi neutraal.  


Tuin:


De tuin ligt rondom de gehele woning en is fraai aangelegd. Aan de achterzijde ligt de tuin aan een slootje. Er is een 

'zitkuil' en het terras aan de keukenzijde heeft Turkse witmarmeren tegels. De bestrating is keurig en rondom zodat 

je overal goed kunt komen en met het zonnetje mee kan verplaatsen of juist in de schaduw kan zitten. Er zijn 

prachtige planten, heggetjes en fruitbomen en ja, dan mag ook hier een schuur/berging niet ontbreken om de 

tuinspullen op te kunnen bergen. Heerlijk buiten zijn in je eigen tuin wat wil je nog meer?





Verlichting:


Zoals op de foto's te zien is kan de woning sprookjesachtig worden verlicht. En ook hiervoor geldt wat mij betreft 

weer dat dit bevestigt dat het een plaatje van een woning is.


Is het ook een plaatje voor jou?


Je bent van harte welkom voor een bezichtiging.


Makelaar:


Martijn Folkers
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RUIME L-VORMIGE 
WOONKAMER MET 

VEEL LICHTINVAL EN 
DOOR DE OPEN- 

SLAANDE DEUREN 

IS ER TOEGANG 


NAAR 

DE TUIN



9

Luxe keuken voorzien van Siemens 
inbouw apparatuuur
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LICHTE  




SLAAPKAMER AAN




 DE VOORZIJDE




VAN CA. 15 M2 
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Slaapkamer aan de achterzijde van 
de woning
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NETJES AFGEWERKT



SLAAPKAMER VAN


20 M2 MET 




BADKAMER EN




DAKKAPEL
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NETTE BADKAMER 
VOORZIEN VAN: 


EEN LIGBAD, 

APARTE DOUCHE, 

DUBBELE 

WASTAFEL

 EN DESIGN

 RADIATOR
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 RUIME ENTRÉE 

MET APART


 TOILET EN EEN 
FRAAI 


GEDRAAIDE 

HOUTEN TRAP
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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LOCATIE OP DE KAART
LISDODDE 31  HEERJANSDAM
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Allesbrander X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - losse kasten X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - houten vloer(delen) X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Screens X

Rolluiken X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Zonnepanelen X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting 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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KADASTRALE KAART
LISDODDE 31  HEERJANSDAM



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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BARENDRECHT
WONEN IN

Of je nou fan bent van oud- of van nieuw Barendrecht; deze superfijne woonplaats 

heeft alles wat je als inwoner maar kunt wensen. Veel groen, goede 

winkelvoorzieningen, uitvalswegen, OV... you name it...  De gezellige oude dorpskern 

en als contrast het hypermoderne winkelcentrum Carnisseveste in Carnisselande. 


Je bent vanuit Barendrecht zo in Rotterdam, maar bij mooi weer ben je ook in 20 

minuten aan het Haringvliet. Een gemeente voor de forens, onder de rook van 

Rotterdam, maar met een eigen identiteit.


Het aanbod scholen in Barendrecht is ook ruim; basisscholen voor alle stromingen, 

maar ook in voortgezet onderwijs is ruim voorzien, op alle denkbare niveau's. Dit is  

een gemeente waar je graag wilt wonen!

Liever oud of nieuw?
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40 

HECTARE


GROEN AAN

DE ZUIDRAND


VAN HET

DORP



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


