
PASCALWEG 131 3076 JN ROTTERDAM

Unieke kans: Zowel 

huisnr 131 als 133 

worden aangeboden

Half vrijstaand op 


een ruim perceel


(rechter helft)

Zonnige 


achtertuin op het 


zuidwesten

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

98 m²
INHOUD

353 m³
PERCEELOPPERVLAKTE

314 m²
BOUWJAAR

1929
KAMERS

3
SLAAPKAMERS

2

STAAT VAN ONDERHOUD:



redelijk






VERWARMING:



c.v.-ketel





ENERGIELABEL:



E





TUINLIGGING:



zuidwest





PARKEREN:



op eigen terrein





BERGING:



ja
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KOM VERDER
PASCALWEG 131

Dit is een unieke kans... want hoe vaak krijg je de kans om het huis van je 

buren te kopen? Maar dan 2.0! In dit geval worden Pascalweg 131 en 133 

zelfs tegelijk aangeboden. Ben jij net als de verkopers indertijd op zoek naar 

een mogelijkheid om je ouders vlakbij te laten (of je kinderen & 

kleinkinderen)? Of heb je nog grootsere plannen? Dan kun je hier wellicht je 

droom verwezenlijken op een gecombineerd perceel van 646 m2.





Deze half vrijstaande woning met dwarskap is gelegen op een ruim bemeten 

perceel van 315 m2 en biedt naast een grote, zonnige, op het zuidwesten 

gelegen achtertuin ook nog eens twee parkeerplaatsen op eigen terrein en 

een fikse voortuin waardoor je eigenlijk geen last ondervindt van de straat. 

Verkopers beschrijven de buurt als een klein dorp met goede onderlinge 

contacten. Qua bereikbaarheid zit je hier ook ideaal; de bus rijdt door de 

straat, je bent in minuten op de snelweg of bij station Lombardijen en de stad 

in? Met 20 minuten sta je met de fiets op de Coolsingel; best goed om te 

weten als Feyenoord de koppositie dit seizoen weet te behouden...





De afgelopen jaren is er aan de buitenzijde achterstand ontstaan in 

onderhoud. Ook binnen zul je zien dat je een aantal zaken zult willen 

aanpakken; maar daar is de prijs dan ook naar. In het verleden is wel de 

begane grond vloer volledig geïsoleerd en voorzien van vloerverwarming. 

Verder zou je in samenspraak met je nieuwe buren de woningen verder 

kunnen verduurzamen door aanvullende (dak-)isolatie en bijvoorbeeld 

zonnepanelen.





Dit is een buitenkans voor een koper met een plan en als het even kan met 

twee rechterhanden.





Op de begane grond bestaat de woning o.a. uit een grote doorzon 

woonkamer met een voor die bouwperiode kenmerkende erker; je bent hier 

verzekerd van licht! Aansluitend tref je de ruime (uitgebouwde) halfopen 

keuken welke doorloopt in een kleine bijkeuken en toegang geeft tot de 

kingsize tuin (voor-, zij- en achtertuin).





Aan de hal met entree is het vergrootte toilet gelegen, alsmede de 

meterkast. Via de trap kom je op de slaapetage met twee flinke slaapkamers 

en een praktische badkamer met bijna alle denkbare sanitair. De 

ouderslaapkamer strekt zich uit over de gehele breedte en is aan de 

achterzijde gelegen. 


VRAAGPRIJS 

€ 340.000 K.K.
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De half 


open keuken 

is voorzien van 


inbouw

apparatuur



10






Ruime

en lichte tweede 

slaapkamer
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De badkamer is voorzien van een 
ligbad en separate douche.
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PLATTEGROND 
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART
PASCALWEG 131  ROTTERDAM
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LOCATIE OP DE KAART
PASCALWEG 131  ROTTERDAM
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 - Lamp eethoek X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kast bijkeuken X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - Bestek X

 - Servies X

 

Woning - Sanitair/sauna

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - vlaggenmast(houder) X

 

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME



STAPPENPLAN
Aankoopproces

STAP 1

KENNISMAKING
- Wie zijn wij?


- Flexibele tijden


- Kennis van de lokale markt


- Situatie opdrachtgever in kaart brengen


- Een gezicht, korte lijnen


- Heldere tarieven


- Korting bij combinatie bij verkoop

STAP 2

WOONWENSEN
- Hoe ziet uw droomwoning eruit?


- Hypotheekmogelijkheden


- Inventarisatie van de behoefte


- Tijdsplanning 

STAP 3

BEZICHTIGINGEN
- Afspraken plannen


- Begeleiding bezichtiging


- Bijzonderheden en staat van 


  onderhoud bespreken


- Opvragen / documenten beoordelen

STAP 4

AANKOOP

- Juridische aspecten


- Marktonderzoek


- Waardebepaling van de woning


- Onderhandelen over de prijs


- Voorwaarden bespreken


- Bevestigen bod / mondelinge overeenkomst


- Begeleiden bij taxatie, notariskeuze en


  bouwkundige keuring

STAP 5

ADMINISTRATIEVE 
AFHANDELING

- Gegevens koopovereenkomst aanleveren


- Koopovereenkomst controleren en 


  bespreken 


- Ontbindende voorwaarden monitoren


- Documentatie notaris controleren

STAP 6

OVERDRACHT
- Inspectie van woning


- Meterstanden


- Begeleiding bij de notaris


- Sleuteloverdracht

STAP 7

NA DE AANKOOP

OOK NA DE AANKOOP ZIJN WIJ

BEREIKBAAR VOOR AL UW VRAGEN!
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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


