
GLADIOLUSSTRAAT 9 3051 LD ROTTERDAM

Duurzaam en stijlvol 

gerenoveerde


 jaren 30 woning

Gelegen aan een brede 


straat in het 

Kleiwegkwartier

Achtertuin 


op het


 westen

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

160 m²
INHOUD

615 m³
PERCEELOPPERVLAKTE

129 m²
BOUWJAAR

1931
KAMERS

7
SLAAPKAMERS
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STAAT VAN ONDERHOUD:



goed tot uitstekend






VERWARMING:



c.v.-ketel





ENERGIELABEL:



D





TUINLIGGING:



west





PARKEREN:



betaald parkeren





BERGING:



nee
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KOM VERDER
GLADIOLUSSTRAAT 9

Stel... je bent gek op die kenmerkende jaren '30 stijl, maar je wilt niet de 

bijbehorende grootschalige verbouwing doen (als je al een aannemer kunt 

vinden); dan zou je hier eens kunnen komen kijken. Verkopers hebben de 

afgelopen jaren gezorgd voor een duurzame en stijlvolle renovatie. Ze laten 

het huis dan ook met spijt in het hart achter!





De Gladiolusstraat is één van de bredere straten (net geen laan) van het 

Kleiwegkwartier. Brede stoepen én voortuinen zorgen ervoor dat je niet 

gelijk bij je buren binnenkijkt. Dat is een heel ander gevoel dan in diverse 

andere straten in Hillegersberg-Zuid. Via het Rozenlaanviaduct ben je zo 

binnen de ring en dus ook in korte tijd in het centrum. Maar je vindt eigenlijk 

alles wat je nodig hebt op loopafstand op de Kleiweg. Metrostation 

Melanchthonweg is vlakbij, net als station Noord en de oprit naar de A20.





Je stapt binnen in de verzorgde hal waar de twee voordeuren je herinneren 

aan de tijd dat deze woning gesplitst was in een boven- en benedenwoning. 

In de daaropvolgende verbouwing is ervoor gezorgd dat je daar inwendig 

verder niets meer van terugziet. Dit is een prachtig verbouwde 

eengezinswoning in authentieke stijl geworden.





De woonkamer is voorzien van de voor de jaren '30 zo herkenbare en-suite 

deuren met glas-in-lood en verschillende inbouwkasten. De hiermee 

ontstane voor- en achterkamer zijn bijzonder smaakvol in te richten als 

aparte eetkamer en zitkamer. De in visgraatmotief gelegde PVC vloer kan 

tegen een stootje en voegt een gevoel van luxe toe. De geïsoleerde 

ondervloer zorgt voor het gewenste comfort. 





Aan de achterzijde is de bijzonder smaakvolle keuken gelegen met een L-

opstelling en een hoge kast met manshoge koelkast en vriezer. Hoeveel 

kinderen je ook meeneemt; je kunt je eten hier met gemak kwijt. Verder is 

de keuken voorzien van luxe apparatuur zoals een vaatwasser, gas-op-glas 

kookplaat en een RVS afzuigkap met PlasmaMade (ja, die van de TV) 

recirculatiefilter. In de hoekkast vind je een carrouselkast van de stevigste 

soort.





Direct aan de keuken en de achterkamer ligt, bereikbaar via de dubbele 

openslaande deuren, een verhoogd, iets inpandig terras van waaruit je 

toegang krijgt tot de vrijwel pal westelijk gelegen achtertuin waar je tot laat 

in de middag/avond van de zon kunt genieten. 





Via de strakke, verzorgde trap kom je op de eerste verdieping welke 

VRAAGPRIJS 

€ 600.000 K.K.
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voorzien is van 3 slaapkamers. Maar wil je een ultiem gevoel van luxe, dan claim je voor jezelf gewoon de voor- en 

achterkamer op deze verdieping, die ook weer middels en-suite deuren met elkaar verbonden zijn. Zo creëer je de 

perfecte slaapverdieping met enorme inloopkast voor jezelf. Die twee pubers stal je gewoon nog een verdieping 

hoger... Normaal ben ik geen fan van foto's van toiletten, maar sommige vragen erom om getoond te worden. Heb je 

'm al gespot tussen de foto's?





De badkamer is werkelijk een pareltje. Hier is veel aandacht besteed aan het bij elkaar zoeken van de gewenste 

onderdelen en stijl. Een kingsize inloopdouche, luxe Hotbath kranen en een écht unieke ledenradiator; dát is een 

designradiator! Liever niet even snel door je eigen wasstraat maar gewoon lang relaxen in je heerlijke bad? Dat kan. 

En als je eruit stapt; geen koude voeten...





Op de tweede etage vind je nog eens twee forse slaapkamers en een zeer praktische wasruimte. Nog niet genoeg 

ruimte? Dan kun je je hart ophalen op de vliering. Zou je nog echte ruimtewinst willen maken; dan kun je overwegen 

een vaste trap naar de zolder te maken. Met een grote dakkapel zou je daar zo nog een ruime extra kamer kunnen 

maken.





Tijdens de verbouwing in 2016 zijn alle belangrijke zaken stevig aangepakt; nieuwe elektra, een nieuwe CV-

installatie, dubbel glas en bergen isolatie is er toegepast; in deze dure tijden qua energie een welkome investering!





Wil je meer zien; kijken of je (toekomstige of samengestelde) gezin hier past? Neem dan contact op voor een 

bezichtiging; ik geef je graag de grand tour!





Makelaar:


Remko Schrijver
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KEUKEN

 VOORZIEN VAN 

LUXE 

INBOUW


APPARTUUR
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ZEER 

ROYALE 

SLAAPKAMER

 MET 


EN-SUITE 

DEUREN
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CHIQUE 

BADKAMER 

VOORZIEN VAN 
KINGSIZE 

INLOOPDOUCHE 

EN HOTBATH 

KRANEN 
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART
GLADIOLUSSTRAAT 9  ROTTERDAM
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LOCATIE OP DE KAART
GLADIOLUSSTRAAT 9  ROTTERDAM
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - PVC op bgen 1e X

 - Tapijttegels op 2e X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 - Spiegel in toilet bg X

 - 2de toilet gelijk aan toilet bg X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - Spiegel X

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Trampoline X

Zandbak X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek 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:

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


