
BOEKWEITSTRAAT 15 3073 DA ROTTERDAM

Royale en 

karakteristieke 


woning

Met zonnige 


tuin 


en balkon

Gelegen in de 


gezellige wijk 


Bloemhof

WONEN

WELKOM THUIS

RE/MAX Totaal Makelaars 


Goudsesingel 113


3031 EE Rotterdam

010-4535920


totaal@remax.nl



remax-totaal.nl



2

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

136 m²
INHOUD

494 m³
PERCEELOPPERVLAKTE

107 m²
BOUWJAAR

1926
KAMERS

7
SLAAPKAMERS

4

STAAT VAN ONDERHOUD:



goed






VERWARMING:



c.v.-ketel





ENERGIELABEL:



E


BERGING:



ja
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KOM VERDER
BOEKWEITSTRAAT 15

Ben je op zoek naar een royale en karakteristieke woning met tuin in de 

gezellige wijk Bloemhof? Dan is deze het écht waard om te bekijken! 


 


Bloemhof is gelegen in het Hart van zuid en daar wordt volop geïnvesteerd 

in de omgeving. Het overdekte winkelcentrum Zuidplein wordt gefaseerd 

gerenoveerd en in de zomer van dit kalenderjaar opgeleverd. De 

modernisering van  het nabijgelegen bus- en metrostation is in volle gang. 

Het Ahoy-complex is recent uitgebreid en vernieuwd en ook het zwembad 

heeft een upgrade gekregen. Kortom, er is al veel gebeurd en er zal door 

worden ontwikkeld! 


Nog een voordeel van de ligging van de wijk is dat de eerder genoemde 

omgevingsverbeteringen op loop- of fietsafstand te bereiken zijn, net als 'het 

groen' in het Zuiderpark en de Valkeniersweide of ga eens lekker uit eten, 

er zijn allerlei leuke restaurants bijgekomen. Het Centrum van Rotterdam  en 

snelwegen A15/A16 zijn op een paar minuten afstand, dat is nog eens 

centraal!





De woning is gebouwd in de jaren 20 van de vorige eeuw en heeft de 

karakteristieke uitstraling van een pand uit die tijd. Door de geschiedenis 

heen heeft het aan de binnenkant meerdere gezichten gehad. Zo is er in het 

verleden een kantoorfiliaal en een restaurant/café op de 

benedenverdieping gevestigd geweest en hebben de twee 

bovenverdiepingen als appartement gefungeerd.


De huidige bewoner heeft de verschillende verdiepingen opnieuw 

ingedeeld en daarmee alle verdiepingen tot een royale woning 

omgebouwd. Je zou dus naar eigen smaak en inzicht de woning kunnen 

aanpassen. Wel zo handig want misschien ben je op zoek naar een 

praktijkruimte of extra kamer voor een groot gezin of je werk. Uiteraard kan 

de woning ook zo blijven. Er zijn immers al vier slaapkamers (waarvan er 

eentje een balkon heeft), een woonkamer, woonkeuken, badkamer, 

dakkapel en is er een vliering aanwezig. Ja, er zit genoeg ruimte in het pan











Indeling


Je komt binnen in de hal met toegang tot de trapopgang en aan de 

linkerkant de doorgang naar de nette woonkamer. De woonkamer is net als 

in de hal met laminaat afgewerkt en de wanden zijn voorzien van stucwerk. 

Met ruim 20 vierkante meter een mooie kamer en voelt ook ruim aan door 

het hoge plafond van plusminus 2,8 meter. De meterkast is onder de trap 

geplaatst en vanuit de woonkamer bereikbaar.


VRAAGPRIJS 

€ 340.000 K.K.
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Aangrenzend aan de woonkamer is er de grote woonkeuken van ook weer 20 vierkante meter met oven, kookplaat 

en afzuigkap. Een fijne plek om aan tafel te gaan en lekker te koken. Het is eventueel ook mogelijk om de 

woonkeuken bij de woonkamer te betrekken. Het is maar net wat de wensen zijn. 


De tuin kun je bereiken via de deur van de woonkeuken en is zuidwestelijk gelegen wat betekent dat er lekker veel 

zon en licht is. Fijn in de tuin zitten als het zonnetje schijnt met een hapje en een drankje, heerlijk! Ook vind je In de 

tuin een houten berging zodat je een hoop spullen kunt opbergen. Een zithoek in het lounge gedeelte naast de 

houten berging zorgt ervoor dat je lang beschut buiten kunt zitten. 





Eerste verdieping


Op de eerste verdieping  heb je via de betegelde overloop toegang tot twee slaapkamers en de badkamer. Rechts 

is direct de betegelde badkamer van 8 vierkante meter te vinden. Voorzien van een hangend toilet, inloopdouche, 

wastafelmeubel met twee wasbakken en de aansluiting voor de wasmachine. 


Elke ruimte in de woning heeft daglichttoetreding met een raam of ramen dus ook hier is dat het geval. Naast de 

badkamer ligt de eerste slaapkamer van 13 vierkante meter met vlak voor de entree nog een vaste kast op de 

overloop. De tweede slaapkamer bevindt zich links op de overloop en heeft een oppervlakte van 16 vierkante meter 

met lekker veel ramen wat het ook hier weer tot een lichte ruimte maakt. Beide ruimtes hebben een laminaatvloer 

en de wanden zijn gestuct en afgewerkt met glasvezelbehang. 





Tweede verdieping


Als je met de trap naar de tweede verdieping gaat, komt het daglicht je tegemoet. Eenmaal aangekomen op de 

overloop, dan zie en merk je dat het vele licht toe te schrijven is aan de dakkapel die aan de zijkant te vinden is. Een 

eventuele isolatie verbetering is hier mogelijk te maken door het aanbrengen van dubbelglas, maar dat het een 

toegevoegde waarde is van licht en ruimte, dat is wel zeker. 


Vanaf de overloop heb je toegang tot een tweetal slaapkamers die respectievelijk 10 en 18 vierkante meter groot 

zijn. Onlangs nog opgeknapt en tot mooie ruimtes gemaakt met gestucte wanden en laminaat op de vloer. Er zou 

ook hier weer kunnen worden gekeken naar de mogelijkheden die deze verdieping met zich meebrengt. Voorheen 

waren er namelijk zelfs drie slaapkamers te vinden. Ruimte genoeg dus voor een hobbykamer, gezinsuitbreiding of 

een fijne werkplek. 


De slaapkamer aan de voorzijde is de grootste van de twee. De andere slaapkamer aan de achterzijde heeft nog 

een fantastisch balkon over de gehele breedte van de woning en die  is ook net als de tuin zuidwestelijk gelegen. 

Door de openslaande deuren, lekker op een stoel met een krantje genieten van de buitenlucht. Overigens is er in 

deze slaapkamer een luik in het plafond die toegang biedt tot een vliering. Kun je fijn de spullen opbergen die niet 

dagelijks worden gebruikt en zou je bijvoorbeeld een vlizo trap kunnen aanbrengen, dan haal je nog meer uit de 

beschikbare ruimte dan nu al het geval is. 





Wat een heerlijk huis! Ruim, licht, kansen en mogelijkheden om een eigen draai te geven en extra bergruimte. Is de 

interesse gewekt? Neem dan contact op voor een afspraak.
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WOONKEUKEN

DE WOONKAMER 

IS VOORZIEN VAN 

DUURZAAM 
LAMINAAT EN DE 

WANDEN ZIJN 
VOORZIEN VAN 

STUCWERK
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DE TUIN IS 

BEREIKBAAR VIA DE 
DEUR VAN DE 

WOONKEUKEN
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GELEGEN OP HET ZUIDWESTEN 
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OP DE EERSTE EN 
TWEEDE 

VERDIEPINGEN HEB 
JE TOEGANG TOT 

VIER SLAAPKAMERS 
EN DE 


BADKAMER
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LICHTE EN RUIME KAMERS
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART
BOEKWEITSTRAAT 15  ROTTERDAM
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LOCATIE OP DE KAART
BOEKWEITSTRAAT 15  ROTTERDAM
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Legplanken in de tuinschuur X

 - Kasten in de slaapkamers X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - laminaat X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

De vegenboom, de pruimenboom en de 2 
perenbomen

X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging 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:

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


