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Wonen in het 


groene Ommoord

Hoogwaardig 


afgewerkte Drive-in 

woning

Biedt veel 


kansen!

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
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WOONOPPERVLAKTE

118 m²
INHOUD

480 m³
PERCEELOPPERVLAKTE

94 m²
BOUWJAAR

1971
KAMERS

5
SLAAPKAMERS

3

STAAT VAN ONDERHOUD:



uitstekend






VERWARMING:



c.v.-ketel





ENERGIELABEL:



D





TUINLIGGING:



west





PARKEREN:



openbaar parkeren





BERGING:


inpandig
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KOM VERDER
BOLKRUID 71

Ben je op zoek naar een eengezinswoning (type drive-in woning) in één van 

de groenste wijken van Rotterdam op 94 vierkante meter EIGEN GROND? 

Dan is deze woning in Ommoord er zeker eentje die je aandacht verdient. 


Gelegen in het Noordoostelijke gedeelte van de stad biedt Ommoord de 

gelegenheid om een mooie wandeling te maken door het polderlandschap, 

langs de vele singels, plantsoenen en bomen óf pak de fiets naar 

bijvoorbeeld het Kralingse Bos of de stad. Tel daar dan ook nog bij op dat je 

in de nabijheid bent van alle voorzieningen die je je maar kunt wensen; 

scholen, winkelcentra, sport, OV (metro, bus, trein), kinderboerderij, 

uitvalswegen naar de A20 en de stad, dan is het plaatje compleet …… You 

name it Ommoord has it!


Begane grond:


Je komt binnen in de hal en aan de rechterkant vind je de doorgang naar de 

inpandige berging met wasmachine- en drogeropstelling van maar liefst 19 

vierkante meter. De inpandige bergruimte heeft aan de buitenkant mooie 

dubbele kunststof kozijnen en deuren. 


Je loopt langs de trapopgang, bergkast en het in 2017 gerenoveerde toilet 

en je komt uit in de tuin/werkkamer die grenst aan de 10 meter diepe 

achtertuin die op het westen is gelegen. Fijne kamer met bergkasten. 

Overigens er is een mogelijkheid om de tuin uit te breiden. Een aantal buren 

heeft deze mogelijkheid bij de gemeente aangevraagd en benut. 





Eerste verdieping:


Boven kom je in de royale en lichte woonkamer. De onlangs gestuukte 

wanden geven je een fris en ruimtelijk gevoel wat nog eens wordt versterkt 

door de vloerafwerking in een lichte kleurstelling. De lamellen zitten 

verwerkt in het dubbelglas waardoor de woonkamer lekker koel blijft. Vanuit 

de woonkamer loop je de deur door naar de keuken. Deze heerlijke plek is 

in 2018 vernieuwd en heeft een prachtige neutrale kleurstelling, 

inbouwapparatuur, granieten werkblad, achterwand van steen op maat 

gemaakt, soft close deur- en ladesysteem en mooie grote plavuizen op de 

vloer. De elektrische zonwering met het gezellige blauw witte scherm zorgt 

voor extra sfeer en verkoeling.





Tweede verdieping:


Aan de linkerkant vind je de Master bedroom die grenst aan de tuinzijde. 

Mooie vaste kledingkasten met schuifdeuren in een lichte kleurstelling 

maken de kamer helemaal af. De prachtig verbouwde badkamer met: 

designradiator, ligbad met douche, hangend toilet en wastafelmeubel (ook 

hier een soft close systeem) en mooie tegels vind je in het midden van de 

tweede verdieping.  De tweede slaapkamer met voor de entree de bergkast 

VRAAGPRIJS 

€ 369.000 K.K.
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gemaakt, soft close deur- en ladesysteem en mooie grote plavuizen op de vloer. Hier kun je heerlijk koken en 

gezellig eten met elkaar. De elektrische zonwering met het gezellige blauw witte scherm zorgt voor extra sfeer en 

verkoeling. Je pakt een lekkere verfrissing uit de koelkast en drinkt deze in de woonkamer op.





Tweede verdieping:


Vanuit de woonkamer ga je de trap naar de tweede verdieping. Hier vind je aan de linkerkant de Master bedroom 

die grenst aan de tuinzijde. Mooie grote kasten met schuifdeuren en een lichte kleurstelling geven een luxe gevoel. 

Je wisselt je werkkleding om voor wat makkelijkers en gaat terug de gang in en slaat linksaf. Je wast je handen en 

geniet nog even van de prachtig verbouwde badkamer met designradiator, ligbad met douche, hangend toilet, 

mooie tegels en wastafelmeubel (ook hier een soft close systeem). Baden in luxe dat is wat je hier zeker kunt. Ook 

de tweede verdieping voelt koel en aangenaam. Niet in de laatste plaats te danken aan de airconditioning die op 

het platte dak is geplaatst.


Je gaat vervolgens door naar de tweede slaapkamer met voor de entree een deur van de bergkast waar je de 

stofzuiger kwijt kunt, maar waar ook de cv-ketel is, die in 2020 is geplaatst. Voorlopig heb je nog geen nieuwe 

nodig! In de tweede slaapkamer zie je dat er enorm veel ruimte is en dit komt doordat deze is samengesteld van 

twee slaapkamers. Zou je willen dan kun je met het plaatsen van een muur een extra slaapkamer creëren. Ook hier 

zijn de lamellen in het glas geïntegreerd. De rondtocht door je eigen huis is compleet en je voelt je er de koning te 

rijk.


 


Wat een heerlijk huis! Ruim, licht, uitstekend onderhouden, mooie materialen verwerkt en een inpandige garage 

waar je meerdere kanten mee op kunt. Is de interesse gewekt? Neem dan contact op voor een afspraak. 


Bijzonderheden:


• Bouwjaar 1980 


• Eigen grond en parkeren voor de deur 


• Woonoppervlakte 119 m2


• 3 Slaapkamers


• Keuken uit 2018 met hoogwaardige materialen en apparatuur 


• Badkamer en toilet beneden in 2017 vernieuwd


• Cv-ketel in 2020 geplaatst en eigendom


• Kunststof garagedeur en kozijnen op de eerste en tweede verdieping


• Elektrisch zonnescherm op de eerste verdieping tuinzijde


• Woonkamer in 2021 gestuukt 


• Airconditioning


• Bitumen. In 2018 een nieuwe laag aangebracht op het dak


• Glasvezel ligt klaar aan de voorkant bij de voordeur


• Oplevering september 2022
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INPANDIGE 




BERGING
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DE VERZORGDE

 


WOONKAMER




OP DE MIDDEN 




VERDIEPING
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NETJES GESTUUKT
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LEKKER KOKEN



PRACHTIGE


KEUKEN

MET MOOIE 

INBOUW-


APPARATUUR
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GROTE




 SLAAPKAMERS




OP DE TWEEDE




VERDIEPING
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LICHT EN RUIMTE
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SCHITTEREND 
SANITAIR
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TUINKAMER




GRENZEND AAN




TUIN OP HET 




WESTEN
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STRAATZIJDE



18

PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART
BOLKRUID 71  ROTTERDAM
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LOCATIE OP DE KAART
BOLKRUID 71  ROTTERDAM
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 - 1slaapkamerlamp gaat mee. X

 - 3delige spot bovenhal gaat mee X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - 2 inbouwkasten blijven staan X

 - 1 of 2 hoekkasten gaan mee. X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - Horren op maat voor alle verdiepingen blijven 
achter

X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN

 - oven X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 - Badkamer meubel blijft achter X

 - Douchewand X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - Alle rvs accessoires badkamer blijven achter X

 - Radiator douche blijft achter X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) 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:

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


