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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

65 m²
INHOUD

216 m³
LIGGING

Centrum
BOUWJAAR

1953
KAMERS

2
SLAAPKAMERS

1

STAAT VAN ONDERHOUD:



goed






VERWARMING:



c.v.-ketel





ENERGIELABEL:



D





BALKON: 



westen





PARKEREN:



betaald parkeren, 

parkeervergunningen


BERGING:



ja, in de onderbouw
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KOM VERDER
CAREL VAN NIEVELTSTRAAT 19 B




Wonen in het centrum van Rotterdam? Dan is dit tweekamerappartement 

(voorheen een driekamerappartement) een uitgelezen kans voor je! 


De Carel van Nieveltstraat ligt werkelijk op een toplocatie. Het is een rustige 

straat, maar tegelijkertijd bruist het om je heen en vind je er erg veel 

voorzieningen door het centrale plekje in deze Wereldstad. 








Winkels zijn er in alle soorten en maten te vinden. Wandel maar eens naar 

de Meent en de Pannekoekstraat of steek je licht eens op in de inmiddels al 

iconische Markthal.  Dé toegangsweg naar de stad, de Maasboulevard met 

zicht op de geweldige bruggen en skyline ligt echt om de hoek. Betekent 

dat uitvalswegen dus gemakkelijk bereikbaar zijn. Het Oostplein met 

winkeltjes en Horeca idemdito. Hou je van natuur, no problem het Kralingse 

Bos en Plas zijn met de fiets een minuutje of tien weg en de groenstroken 

die je in de wijk vindt geven je "buitengevoel”. Sportscholen, Kunst en 

Cultuur zijn natuurlijk in zeer ruime mate voorhanden en pak dan eens een 

van de vele OV middelen die er in alle soorten en maten te vinden zijn. Hele 

gave plek. You name it Rotterdam has it!








Het appartement, gelegen op de eerste verdieping, heeft een fijne sfeer 

doordat het licht is en er karakteristieke details verwerkt zijn. Bij binnenkomst 

zie je dat de ruime hal toegang biedt tot de verschillende vertrekken. De 

slaapkamer vind je bij binnenkomst aan de rechterzijde. De badkamer en het 

aparte toilet zijn direct links te vinden en aan het einde van de hal is de 

keuken. De ruime woonkamer heeft vanuit de hal twee toegangsdeuren en 

een vaste bergkast is tussen de keuken en de woonkamer te vinden.  


De slaapkamer heeft een schuifdeur, hierdoor kun je de volledige ruimte 

benutten. De badkamer en het toilet zijn betegeld. De keuken heeft een 

rechte opstelling en in een van de bovenkasten is de c.cv-ketel te vinden die 

voor het warme water en de verwarming zorgt. Als je door de keuken loopt 

kom je via de deur op het balkonnetje dat op het westen ligt. Lekker zonnig 

en je kijkt uit op het gezellige groen dat je tussen de verschillende 

appartementencomplexen vindt. 




















VRAAGPRIJS 

€ 310.000 K.K.
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De extra grote woonkamer heeft vanaf twee kanten lichtinval wat de toch al ruime kamer nog een extra ruim gevoel 

meegeeft. Je zou er eventueel ook over na kunnen denken om de woonkamer weer op te splitsen in een voor- en 

achterkamer. Met gave schuifdeuren en kasten aan de zijkanten bijvoorbeeld. Zo creëer je een extra slaapkamer of 

werkkamer en de kasten vind je er al. De kunststof kozijnen met dubbelglas zijn aangebracht aan beide zijdes van 

de woning, dus onderhoudsvrij. Tot slot is er in de onderbouw van het appartementencomplex een berging te 

vinden.





Bijzonderheden:


- Eigen grond;


- Bouwjaar 1953;


- Verwarming en warm water via Cv-ketel (Agpo Domina F 124 E uit 2003);


- Energielabel. D ;


- Woonoppervlakte 65m2;


- Kunststof kozijnen met dubbele beglazing;


- Aparte berging in de onderbouw;


- Actieve Vereniging van Eigenaren met een bijdrage van € 94,09 per maand;


- Oplevering in overleg, kan snel;


- Formidabele locatie;


- Parkeren met een parkeervergunning








Bezichtigingsafspraak


Enthousiast geworden? Maak dan direct een afspraak om dit leuke tweekamerappartement met eigen ogen te 

kunnen zien. 








Verkopend makelaar: Martijn Folkers





RE/MAX, it's the experience!


Ons advies bij het kopen van uw nieuwe woning? Neem uw eigen aankoopmakelaar mee!
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ROYALE 




WOONKAMER




MET VEEL




LICHT
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MET DIT UITZICHT!

LEKKER KOKEN EN 




AANGRENZEND




EEN BALKON OP




HET WESTEN
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RUIME HAL




NAAR ALLE 




VERTREKKEN
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BADKAMER EN SEPARAAT TOILET
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SLAAPKAMER AAN 
DE VOORZIJDE
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RUSTIGE EN




GROENE OMGEVING




IN HET CENTRUM
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TOPLOCATIE!
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PLATTEGROND
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LOCATIE OP DE KAART
CAREL VAN NIEVELTSTRAAT 19 B  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


