
DORPSSTRAAT-OOST 11 2991 CR BARENDRECHT

 Twee-onder-één-kap 

dijkwoning met 

tussenliggende garage

Dorpsstraat-oost is  

afgesloten voor 

doorgaand verkeer

De tuin wordt begrensd 

door een sloot 

WONEN

WELKOM THUIS
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3031 EE Rotterdam

010-4535920


totaal@remax.nl



remax-totaal.nl



2

Wonen in Barendrecht 

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

126 m²
INHOUD

714 m³
PERCEELOPPERVLAKTE

278 m²
BOUWJAAR

1930
KAMERS

5
SLAAPKAMERS

4

STAAT VAN ONDERHOUD:



redelijk tot goed






VERWARMING:



c.v.-ketel





ENERGIELABEL:



D





TUINLIGGING:



zuid





PARKEREN:



openbaar parkeren





BERGING:



ja




5

KOM VERDER
DORPSSTRAAT-OOST 11

Uniek is het eerste woord dat bij me opkwam toen ik de tekst voor dit 

bijzondere huis mocht gaan schrijven... In wat we plagend (richting 

Carnisselanders) het echte Barendrecht noemen, zijn er plekken die nóg 

meer authentiek Barendrecht zijn dan andere; zoals de Dorpsstraat-oost. 

Ooit bestond Barendrecht vooral uit lintbebouwing langs de vele dijken die 

ons gebied rijk is. En zo kon het dat bebouwing van de oude dorpskern van 

Barendrecht langzaam werd uitgebreid richting de wat meer afgelegen 

bebouwing van bijvoorbeeld de Ziedewijdsedijk. Begin jaren '30, enkele 

jaren voor de eerste grootschalige uitbreiding van het dorp (met de 

Oranjewijk) werd er een ruime tweekapper met garage/berging gebouwd 

aan de Dorpsstraat-oost. Van Park Buitenoord was toen nog geen sprake. En 

over deze twee-onder-één-kap dijkwoning met tussenliggende garage 

hebben we het nu.





Dorpsstraat-oost is al lange tijd afgesloten voor doorgaand verkeer; je treft 

hier vooral fietsers en voetgangers, onderweg naar het park of de 

Middenbaan. 





Dus de plek is bijzonder; het type huis vind je ook niet in groten getale en 

dan al helemaal niet met zo'n kingsize garage die je tal van mogelijkheden 

kan bieden. Denk maar eens aan kantoor aan huis, een praktijkruimte, of... 

veel leuker... je lang gedroomde kookstudio of sleutelen aan je klassieker... 

En hoe groen wil je je uitzicht hebben? Je tuin wordt begrensd door een 

sloot en daarachter begint gelijk het groen van Park Buitenoord. En niet 

direct een wandelpad langs jouw achtertuin, maar gewoon veel groen. Door 

de rust en de ruimte is het net of je in het buitengebied woont. En toch ben 

je zo bij 'het dorp', het station of je favoriete sport- of horecagelegenheid.





De kenmerkende mansardekap is vier jaar geleden volledig voorzien van 

een nieuw dak van leisteen. En zo zul je zien dat de gehele buitenkant van 

dit huis is onderhouden zoals je van een verkoper van deze generatie zou 

verwachten. Geen opsmuk van binnen, maar buiten zorgen zij des te beter 

voor hun bezit.





De entrée is verzorgd en biedt toegang het toilet en de keuken, links de 

woonkamer en rechts de garage. De woonkamer is op dijkniveau gelegen 

en biedt een veel groener uitzicht dan menig huis buiten de bebouwde kom. 

Heerlijk licht door de doorzon-indeling en als je zou willen, zou je de keuken 

open kunnen maken en bij de woonkamer kunnen betrekken. Dat zou een 

mooi winstpunt zijn. Ik zal er niet omheen draaien; de keuken is gedateerd; 

maar de mogelijkheden van dit unieke huis geven je genoeg reden om dit 

VRAAGPRIJS 

€ 615.000 K.K.
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minpuntje te accepteren.





De garage is 7,5 meter diep en op het breedste punt op een haar na 5 meter breed. Groot genoeg voor jouw hobby 

of plan? Of vervang de overheaddeur door een vaste pui, isoleer de gevels en voeg in no-time 35 m2 

woonoppervlakte toe... En nu we hier toch zijn; er is nog meer ruimte die kansen biedt. Lange mensen zoals ik 

moeten op hun hoofd letten in het onderhuis dat je vanuit de garage kunt bereiken. Ben je iets korter, dan tref je hier 

een zee van praktische ruimte. De kelder bestaat uit 3 ruimtes; een aparte CV ruimte waar de bijna nieuwe ketel 

(2020) hangt, een tussenruimte en een grote ruimte die is aangemerkt als berging. Maar een mancave of gameroom 

voor de kids (of gewoon voor jezelf) zouden ook prima passen. Hoe cool is het om je eigen dungeon thuis te 

hebben?





Vanuit het onderhuis loop je zo de tuin in. Heerlijk ruim, zonnig, groen, stil, met diverse hoekjes en veel 

mogelijkheden. Meer privacy kun je binnen de dorpsgrenzen bijna niet vinden. Hier geen hokjesgeest met houten 

schuttingen maar natuurlijke afscheidingen. De tuin heeft overigens een lekker breed achterom langs het huis, dus 

als je de boel wilt gaan aanpakken dan is alles goed binnen te brengen.





En dan hebben we het nog niet over boven gehad... 4 slaapkamers, in verschillende maatvoeringen. Maar niemand 

komt er bekaaid af. En... twee badkamers, dus lange rijen met pubers behoren ook tot het verleden (mits je het slim 

aanpakt natuurlijk).





Ja, dit huis heeft TLC nodig aan de binnenzijde, maar als je er dan klaar mee bent, dan is het elke zweetdruppel en 

elke euro waard geweest.





Er is sprake van twee kadastrale percelen. Het hoofdperceel is eeuwigdurende erfpacht. De canon is zo laag dat de 

erfverpachter het al sinds 2006 niet meer rendabel vindt om het te incasseren. Mochten ze het toch weer gaan 

innen; het gaat om oorspronkelijk 27 gulden en 36 cent (per jaar).





Is het uniek genoeg voor jou?





Je bent van harte welkom voor een bezichtiging.





Makelaar:


Remko Schrijver
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Diverse hoekjes

HEERLIJKE 

RUIME, 


ZONNIGE, 

GROEN 


EN 

STILLE 

TUIN
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VIA 

HET 


ONDERHUIS 

LOOP 


JE 

ZO 


DE TUIN 

IN
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VEEL PRIVACY
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VIER 

SLAAPKAMERS 


EN 

TWEE 


BADKAMERS
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART
DORPSSTRAAT-OOST 11  BARENDRECHT
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LOCATIE OP DE KAART
DORPSSTRAAT-OOST 11  BARENDRECHT
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Stellingkasten in de kelder X

 - Planken en werkbank in de garage X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - Plissé gordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - laminaat X

 

Overig, te weten

 - schilderij ophangsysteem X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toiletkast X

 - toilet X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Losse potten op metalen rekken en melkbus X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) X

 

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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MEEST GESTELDE VRAGEN
Vanaf het moment dat uw interesse wordt gewekt in een 

woning tot het moment waarop u het contract van uw 

nieuw huis tekent, loopt u tegen allerlei vragen aan. 


Niet zo vreemd, want een huis kopen doet u niet elke 

dag. Een makelaar doet dat wel, daarom kunnen wij u 


op de meeste vragen snel een goed antwoord geven. 

Hieronder beantwoorden wij de 10 meest gestelde 

vragen zodat u weet waar u staat wanneer u op zoek 

gaat naar het huis van uw dromen.






1. Wanneer ben ik in onderhandeling?


U bent in onderhandeling als de verkopende partij 

reageert op uw bod door een tegenbod te doen. 


U bent echter nog niet in onderhandeling als de 

verkopend makelaar aangeeft dat hij uw bod met de 

verkoper zal bespreken. 






2. Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen 


als er al over een bod onderhandeld wordt?


Ja dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk nog niet 

tot een verkoop te leiden. Bovendien kan het zijn dat de 

verkoper graag wil weten of er meer belangstelling is. 

Overigens mag ook met meer dan één gegadigde 

tegelijkertijd worden onderhandeld. Een makelaar moet 

dit wel duidelijk melden. Vaak zal de verkopende 

makelaar aan belangstellenden vertellen dat een pand, 

zoals dat heet, “onder bod”is. Als belangstellende mag 


u dan wel een bod uitbrengen, maar de makelaar mag 

dan pas met u in onderhandeling treden als de 

onderhandeling met de eerste geinteresseerde 

beëindigd is. De makelaar doet geen mededelingen 


over de hoogte van biedingen. Dit zou namelijk 

overbieden kunnen uitlokken. 






3. Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper 


de woning dan aan mij verkopen?


Nee. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs 

moet worden gezien als een uitnodiging tot het doen 


van een bod. Ook als u de vraagprijs biedt, kan de 

verkoper dus nog beslissen of hij uw bod aanvaardt of 

niet, of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen. 

4. Kan de verkoper de vraagprijs van een woning 

tijdens de onderhandeling verhogen?


Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen 

of te verlagen. Daarnaast kunt u als potentiële koper 

echter ook besluiten om tijdens de onderhandelingen 

uw bod weer te verlagen. Zodra de verkopende partij 

een tegenbod doet, vervalt namelijk uw eerder gedane 

bod. 






5. Hoe komt de koop tot stand?


Als verkoper en koper het eens zijn over de 

belangrijkste zaken (zoals de prijs, de opleverings- 

datum en de ontbindende voorwaarden), legt verkopend 

makelaar de afspraken vast in een koopakte. 

Ontbindende voorwaarden zijn hierin een belangrijk 

onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch een 

ontbindende voorwaarde. Wilt u bijvoorbeeld een 

ontbindende voorwaarde voor financiering, dan moet u 

dit melden bij het uit-brengen van uw bod. Het is dan 

ook belangrijk dat de partijen het eens zijn over 

aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden 

voordat de koopakte wordt opgemaakt. Zodra beide 

partijen de koopakte hebben onder-tekend en de koper 

een afschrift van deze akte heeft ontvangen, treedt voor 

u als particuliere koper de wettelijke bedenktijd van drie 

dagen in werking. Binnen deze tijd kunt u als koper nog 

afzien van de aankoop. Doet u dit niet, zijn de financiën 

rond en vormen ook eventuele andere ontbindende 

voorwaarden geen obstakel meer, dan zal op de 

afgesproken opleverings-datum de overdracht 

plaatsvinden bij de notaris.






6. Mag een makelaar tijdens de onderhandeling het 

verkoopsysteem wijzigen?


Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die 

de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk te 

bepalen is wie de beste koper is. In dat geval kan de 

verkopend makelaar - in overleg met de verkoper - 

besluiten de lopende onderhande-lingen af te breken 


en de biedprocedure te wijzigen. Hierbij hebben alle 

bieders een gelijke kans om een hoogste bod uit te 

brengen.
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7. Mag een makelaar een belachelijk hoge prijs 


vragen voor een woning?


De verkoper bepaalt in overleg met zijn makelaar 

waarvoor hij zijn woning verkoopt. De koper kan 

onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist. 






8. Wat is een optie?


Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om 

door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst 

met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel 

eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper 

krijgt bijvoorbeeld een week bedenktijd. Bij het 

aankopen van nieuwbouw is zo’n optie nog wel 

gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande 


woning niet. Het begrip “optie” wordt daarbij vaak ten 

onrechte gebruikt. dan heeft het de betekenis van 

bepaalde toezeggingen die een verkopend makelaar 

kan doen aan een belangstellende koper tijdens een 

onderhandelingsprocedure. Zo’n toezegging kan 

bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper 

een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een 

bod. De makelaar zal in de tussentijd proberen niet met 

een andere partij in onderhandeling te gaan. 


De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken 


om beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de 

gebruiksmogelijkheden van de woning. Een optie kunt 


u niet eisen: de verkoper en de verkopend makelaar 

beslissen samen of er in een onderhandelingsproces 

bepaalde toezeggingen worden gedaan. 

9. Moet een makelaar als eerste met mij in 

onderhandeling gaan als ik de eerste ben die belt voor 

een bezichtiging of als ik als eerste een bod uitbreng? 


Nee. De verkopend makelaar bepaalt samen met de 

verkoper de verkoopprocedure. Hij heeft wel de plicht u 

daarover te informeren. Heeft u serieus belangstelling, 

vraag de makelaar dan wat uw positie is. Dat kan 

teleurstellingen voorkomen. 






10. Zit de makelaarscourtage in de “kosten koper”?


Nee. Onder “kosten koper” vallen de kosten die de 

overheid koppelt aan de overdracht van een woning. Dat 

zijn de overdrachtsbelasting (2%), de notariskosten voor 

het opmaken van de leveringsakte en de kosten voor 

het inschrijven daarvan in de registers. Daarnaast dient 

de koper rekening te houden met de (notaris)kosten 

voor de opmaak en inschrijving van de hypotheekakte. 

Heeft de verkopende partij een makelaar ingeschakeld 

om de woning te verkopen, dan komen de kosten 

hiervan voor zijn rekening. De verkopend makelaar is 

immers de belangenbe- behartiger van de verkoper en 

niet van u als koper. Om deze reden is het doorgaans 

ook verstandig om zelf een makelaar in te schakelen. De 

makelaarscourtage voor een aankoop makelaar komt 

wel voor rekening van de koper.

MEER UITLEG?


 https://rem.ax/kennis

Ook je hypotheek regel je 

betrouwbaar, flexibel en 

goed geïnformeerd via 


RE/MAX. Vraag mij om 


een gratis eerste

hypotheekgesprek!
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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:

Remko Schrijver

Actief in en om Rotterdam
Makelaar/Kantooreigenaar

06-20115278

remkoschrijver@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


