
HAVENZICHTSTRAAT 6 A-1 3022 GP ROTTERDAM

Betaalbaar wonen in 

een leuk tweekamer 

appartement

Ideaal voor


 starters!

Gelegen in het 

populaire ‘Nieuwe 

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

56 m²
INHOUD

200 m³
BALKON

3 m²
BOUWJAAR

1926
KAMERS

2
SLAAPKAMERS

1

STAAT VAN ONDERHOUD:



redelijk tot goed






VERWARMING:



c.v.-ketel





ENERGIELABEL:



E





PARKEREN:



betaald parkeren, 

parkeervergunningen





BERGING:



nee
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KOM VERDER
HAVENZICHTSTRAAT 6 A-1

ROTTERDAM IS HIP! Wil je betaalbaar wonen in een leuk tweekamer 

appartement gelegen in het populaire 'Nieuwe Westen'? Dan zou deze 

woning wel eens heel interessant voor je kunnen zijn! Dit leuke appartement 

is ideaal voor starters of een alleenstaande die een, toch al leuk 

appartement, nog verder willen verfraaien. Je kunt hier echt mee aan de slag 

want de basis is heel erg gaaf met hoge plafonds en grote raampartijen. En 

als je dan jouw paleis aan het vervolmaken bent, pak dan de in deze tijd o 

zo belangrijke duurzaamheidsverbeteringen mee. Je zou een 'groene' slag 

kunnen slaan met subsidies voor verduurzaming en verhoging van de 

leencapaciteit door de verduurzaming. De maandlast wordt er beslist beter 

van.





Over de buurt:


De woning ligt, zoals gezegd, in het Nieuwe Westen. Een wijk die met zijn 

stratenplan een mix is van statige en brede lanen met singels afgewisseld 

met minder gedwongen straten. Zo is de Havenzichtstraat een zijstraat van 

de statige en lommerrijke Essenburgsingel. Hier ervaar je dus echt het 

karakter van de wijk. De centrale plek die het Nieuwe Westen inneemt is ook 

een enorm pluspunt. Zo zit je pal achter het Roel Langerakpark en het 

Essenburgpark en als je daardoorheen wandelt of je maakt gebruik van het 

kleine pontje, dan sta je alweer voor de deur bij Diergaarde Blijdorp. Het 

groene karakter van Nieuwe Westen komt ook naar voren in 'de Spoortuin'. 

Hier onderhouden buurtbewoners een stukje wildernis met prachtige 

bloemen en planten. En die sfeer is ook weer terug te vinden als je vanaf het 

balkon naar de 'binnenplaats' kijkt.


Om de hoek van het appartement vind je diverse winkels, horeca, 

entertainment en cultureel vermaak. Het centrum is vlakbij en in een 

wereldstad is meer dan genoeg te beleven. Ga eens naar het theater 

bijvoorbeeld; de Rotterdamse Schouwburg is op wandelafstand. Een goed 

glas wijn of lekker uit eten? Geen probleem, wijnbars en restaurants genoeg. 

Sportief gezien kun je ook hier je hart ophalen er zijn sportscholen en 

verenigingen te over. 


Voor gezinnen met kinderen is er naast Blijdorp meer dan genoeg te doen. 

Er zijn scholen, kinderdagverblijven en speeltuinen zoals 'de Speeldernis' en 

de grote speeltuin in het Heemraadspark. Een prettige kindvriendelijke 

omgeving.


Moet je buiten de stad zijn voor bijvoorbeeld werk of een bezoek? Het 

Centraal station ligt op vijf minuten fietsen. Liever met de auto op pad? Geen 

punt want de A13/A20 is maar 2km rijden, zo'n vijf tot zeven minuten.





Indeling:


VRAAGPRIJS 

€ 200.000 K.K.
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Indeling:


Begane grond


Gedeelde entree met trapopgang naar de eerste verdieping.





Eerste verdieping


Aangekomen op de eerste etage sta je in de ruimte die je de toegang biedt tot alle vertrekken. De ruime 

woonkamer met erker bevind zich aan de voorzijde. Grote ramen en een hoog plafond maakt het lekker licht. Er is 

voldoende plek voor een gezellige zithoek en een eettafel of werkplek . De keuken ligt aan de achterzijde en 

beschikt over een vaatwasser, 4-pits kooktoestel, opstelplaats CV-combiketel (2014), koelkast en een deur naar het 

balkon die uitzicht biedt op de groene binnenplaats. Naast de keuken bevindt zich de slaapkamer met een 

kastenwand en schuifdeur naar het balkon. In de hal bevindt zich het toilet en douche.











Bijzonderheden:


• Bouwjaar 1926


• Energielabel E. Er zijn subsidie mogelijkheden en ook financieel kan er met de hypotheek worden gekeken naar 

een vergroting van de leencapaciteit. 


• Woonoppervlak ca. 56m²


• Inhoud  ca. 200 m³ 


• Verwarming en warmwater door middel van CV-combiketel (Remeha Avanta2014). 


• Gelegen op eigen grond. 


• Actieve VvE met een bijdrage van €50,- per maand


• Radiatoren in 2016 vernieuwd


Nieuwsgierig geworden? Maak snel een afspraak.


Verkopend makelaar: Martijn Folkers


RE/MAX, it's the experience!
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Keuken met 
inbouwapparatuur
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SLAAPKAMER

MET 


GROTE 
KASTENWAND 
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BALKON 

MET UITZICHT 


OP HET 

MOOIE  GROEN 


VAN DE 
BINNENPLAATS!
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART
HAVENZICHTSTRAAT 6 A-1  ROTTERDAM
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LOCATIE OP DE KAART
HAVENZICHTSTRAAT 6 A-1  ROTTERDAM
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - jaloezieën X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie 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


