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DIVERSE 

VOORZIENINGEN OP 

LOOPAFSTAND

GEZELLIG EN KNUS 

TWEEKAMER 

APPARTEMENT

GELEGEN IN HET 

GROENE OMMOORD

WONEN

WELKOM THUIS
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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

56 m²
INHOUD

180 m³
Balkon

7 m²
BOUWJAAR

1972
KAMERS

2
SLAAPKAMERS

1

STAAT VAN ONDERHOUD:



goed tot uitstekend






VERWARMING:



stadsverwarming





ENERGIELABEL:



F





BALKON:



westen





PARKEREN:



openbaar parkeren





BERGING:



5 m2
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KOM VERDER
SODERBLOMPLAATS 582

Ben je op zoek naar een sfeervol, knus tweekamerappartement in een goed 

onderhouden appartementencomplex en gelegen in het groene en centrale 

Ommoord? Dan is dit het appartement wat je zoekt! 





De naoorlogse wijk Ommoord is stedenbouwkundig zo ontworpen dat er 

veel groen te vinden is. De 'knikvormen' van de appartementencomplexen 

waar dit appartement ook een onderdeel van is, dragen daar aan bij. 

Groenstroken, singels, wandelpaden en gelegen aan de polder richting de 

naamgever van de grote stad: "De Rotte” zijn direct toegankelijk vanuit het 

appartementencomplex. Zo ligt het appartementencomplex bijna direct aan 

'het Ommoordse veld' waar ook een kinderboerderij te vinden is.


Naast de mooie, groene omgeving zijn er allerlei voorzieningen aanwezig 

die je nodig hebt om prettig te kunnen wonen. Scholen, recreatie, 

sportfaciliteiten en twee winkelcentra 'De Hesseplaats en De Binnenhof' zijn 

er op een steenworp afstand te vinden. Op woensdag kun je ook nog 

gezellig de markt aan de Hesseplaats afstruinen. Wil je wat uitgebreider 

shoppen? Pak dan de fiets, of het OV en je bent in een mum van tijd in de 

'Alexandrium Shopping Mall'.


Het OV is met buslijnen en metrostations ook al goed te noemen. De trein is 

in de buurt van het Alexandrium (Prins Alexander) en uitvalswegen als de 

A20 of binnendoor de Bosdreef zorgen voor een snelle verbinding naar het 

verkeersnetwerk. Zoals gezegd een centrale ligging!





Indeling:


Begane grond:


Afgesloten entree met brievenbussen, bellentableau(videofoon-installatie) en 

toegang tot de berging van 5 m2, liftinstallatie en trappenhuis.





Eerste etage:


Je komt binnen in de hal met meterkast, welke toegang biedt tot de 

woonkamer, slaapkamer en badkamer. De keuken is aan de linkerkant, 

grenst aan de galerijzijde en is voorzien van een spoelbak, 4-pits 

gaskookplaat, afzuigkap, vaatwasser, boiler van 50 liter en keukenblok. 

Tevens beschikt de keuken over aansluiting voor de wasmachine en de 

droger. Daarboven zijn de magnetron en oven als losse apparaten op een 

keurig net werkblad en plank geplaatst. De 'losse' koelkast met vriezer naast 

het werkblad completeert de nette keuken. De slaapkamer van 2,7 m. x 4,33 

m. vind je ook aan de galerijzijde en is ruim genoeg voor een fijn groot bed 

en kledingkasten (net zoals nu het geval is). De badkamer is netjes betegeld 

en voorzien van douche, toilet, designradiator en wastafel met meubel. 





VRAAGPRIJS 

€ 220.000 K.K.
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De royale woonkamer van 5,04 m. x 5,11 m. herbergt een vaste kast en biedt de toegang tot het balkon met een 

geweldig uitzicht op het groen. Hier zie je de hazen lopen en waan je je in de vrije natuur.


Aan verduurzaming is ook gedacht. In de vergadering van de VvE, van jongstleden juli, is er namelijk besloten om 

over te gaan op energiebesparende maatregelen en om de vastgestelde MJOP van 2019 om te zetten naar een 

duurzame (D)MJOP. Dit zorgt voor een kostenbesparing op energiegebied. Bepaald geen sinecure in deze tijd. Daar 

staat wel tegenover dat er een verhoging van de maandelijks in te brengen ledenbijdrage aan zit te komen. De 

informatie aangaande de energiebesparende maatregelen kun je in de stukken terugvinden. 


Hartstikke groen en toekomstgericht toch?





Overigens het energielabel, dat onlangs voor deze woning is afgegeven, zal aanmerkelijk anders uitpakken als er 

een nieuwe afname van het label zou worden genomen. De energiebesparende maatregelen zijn namelijk 

verbeteringen die ook worden gesuggereerd in het rapport.








Bijzonderheden:


- Eigen grond;


- Verwarming middels warmtenet/stadsverwarming;


- Warm water via eigen boiler van 50 liter;


- Aparte berging op de begane grond;


- Houten kozijnen met gedeeltelijke dubbel beglazing, energielabel F. Let wel er worden verbeteringen aangebracht 

in het nieuwe kalenderjaar;


- Actieve VvE, die ook veel initieert op sociaal vlak (zie bijvoorbeeld in de nieuwsbrief);                           


- Bijdrage VvE € 119,- per maand exclusief € 95 stookkosten (voorschot);


- Gratis parkeren voor de deur;


- Moderne badkamer en nette keuken;


- Oplevering: in overleg 





Nieuwsgierig geworden? Maak snel een afspraak.





Verkopend makelaar: Martijn Folkers


RE/MAX, it's the experience!
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HEERLIJK THUISKOMEN

RUIME 




WOONKAMER




MET TOEGANG




TOT BALKON
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KEUKEN MET 
DIVERSE 

APPARATUUR EN 
AANSLUITING VOOR 

WASMACHINE EN 
DROGER
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LEKKER KOKKERELLEN 
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SLAAPKAMER MET 
RUIMTE
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BADKAMER 

MET DOUCHE, 


 TOILET EN 
WASTAFEL. 


KEURIG

BETEGELD
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RUIM BALKON MET 
MOOI UITZICHT
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UITZICHT VANAF 




HET BALKON




OP 




GROEN
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GELEGEN NAAST HET OMMOORDSE 
VELD
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HEREMAFLAT 

GOED




 ONDERHOUDEN




APPARTEMENTEN




COMPLEX
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Slaapkamerkasten X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - boiler X

 

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND



25

LOCATIE OP DE KAART
SODERBLOMPLAATS 582  ROTTERDAM
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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


