
VIERAMBACHTSSTRAAT 58 A1 3023 AP 

Instapklare woning Duurzaam appartement 

met energielabel B

Ideale ligging met alle 

voorzieningen in de 

buurt

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

59 m²
INHOUD

222 m³
PERCEELOPPERVLAKTE

102 m²
BOUWJAAR

1911
KAMERS

3
SLAAPKAMERS

2




STAAT VAN ONDERHOUD:



goed






VERWARMING:



c.v.-ketel





ENERGIELABEL:



B





PARKEREN:



betaald parkeren, 

parkeervergunningen





BERGING:



nee
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KOM VERDER
VIERAMBACHTSSTRAAT 58 A1

Op een levendige plek, centraal in de populaire Rotterdamse wijk Nieuwe 

Westen (stadsdeel Delfshaven), vind je in een authentiek gebouw dit mooie 

driekamerappartement. Hier woon je te midden van talrijke sympathieke 

winkeltjes en gezellige restaurants en cafés. Tram- en bushaltes zijn ook 

vlakbij, net als enkele fraaie parken. Dit appartement biedt onder meer twee 

volwaardige slaapkamers, een straatgerichte woonkamer en een moderne 

keuken en badkamer. Het geheel verkeert in zeer goede staat, dus je zou 

dit appartement zo kunnen betrekken.





Ligging


De Vierambachtsstraat is een levendige straat, waar je vele kleine winkeltjes 

vindt. Deze straat loopt dwars door de wijk Nieuwe Westen, een wijk die tot 

het stadsdeel Delfshaven behoort. Centraal in deze populaire word je 

omringd door talrijke supermarkten, winkels en horecagelegenheden. 

Verder woon je op korte afstand van het Heemraadspark en het Roel 

Langerakpark. Dit appartement is met het openbaar vervoer bovendien 

uitstekend verbonden met andere delen van de stad. Er zijn namelijk 

meerdere bus- en tramhaltes op loopafstand. Met de auto zit je tenslotte al in 

een minuut of vijf bij de oprit naar de A13. Andere snelwegen in de 

omgeving, zoals de A4, de A15, de A16 en de A20, zijn eveneens snel te 

bereiken. Wel is in de Vierambachtsstraat een parkeervergunningensysteem 

van toepassing.





Entree


Dit appartement zit in een authentiek gebouw, dat van origine stamt uit 1911. 

Uiteraard is het in de loop der jaren wel flink gemoderniseerd. Er is sprake 

van een gezamenlijke toegangsdeur. Daarachter vind je het trappenhuis met 

een mooie, gestoffeerde trap. Op die manier bereik je de eerste verdieping, 

waar de voordeur van nummer 58A-01 te vinden is.





Indeling appartement


Na dit appartement te zijn binnengekomen, beland je in eerste instantie bij 

de open keuken die dit appartement rijk is. Het gaat hier om een L-vormige 

keuken met een modern karakter. Qua apparatuur vind je hier onder meer 

een vaatwasser, een oven, een magnetron, een gasfornuis, een koelkast en 

een vriezer. 





Vanuit de keuken loop je vervolgens zo de ruime woonkamer in. Je hebt 

hier ruimschoots genoeg plek om een eettafel met stoelen te plaatsen én 

een gezellig zitgedeelte te creëren. Deze woonkamer is straatgericht en 

voorzien van een fraaie erker. Voor de vloeren in het woongedeelte is 

VRAAGPRIJS 

€ 250.000 K.K.
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gebruikgemaakt van mooi laminaat. De muren zijn keurig en in neutrale kleuren afgewerkt.





Als je na binnenkomst in het appartement door de eerste deur links gaat, dan kom je terecht in een centrale hal. 

Hiervandaan heb je toegang tot twee slaapkamers. Ook deze beide kamers zijn netjes afgewerkt, onder meer met 

wederom nette laminaatvloeren. In de kleinere van de twee slaapkamers zijn bovendien aansluitpunten voor een 

wasmachine aangebracht. Desgewenst kun je deze eenvoudig verplaatsen naar de berging, die zich naast deze 

slaapkamer bevindt.





Via de centrale hal is verder nog de moderne badkamer van dit appartement te bereiken. Hier kun je in de ruime 

inloopdouche een heerlijke douche nemen. Daarnaast biedt de badkamer een stijlvol wastafelmeubel. Het toilet van 

deze woning is te vinden in een separate toiletruimte, die ook is uitgerust met een fonteintje.





Kenmerken


• Instapklaar driekamerappartement centraal in de wijk Nieuwe Westen (stadsdeel Delfshaven, Rotterdam), in een 

levendige buurt met talrijke winkeltjes en horecagelegenheden.


• Straatgerichte woonkamer met fraaie erker.


• Comfortabele keuken met volop moderne inbouwapparatuur. 


• Twee volwaardige slaapkamers.


• Stijlvolle badkamer met heerlijk ruime inloopdouche.


• Separate toiletruimte.


• Bouwjaar: 1911


• Volledige eigendom.





Heeft dit appartement jouw interesse wekt en wil je het bezichtigen? Neem dan contact op!





Jouw eigen woning verkopen? Ik kom graag bij je langs voor een gratis waardebepaling!





Makelaar


Mike Lamnadi
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Keuken met inbouwapparatuur

Super nette woning

die je gelijk kan 


betrekken!
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2 slaapkamers aan de 
achterzijde. De 

woonkamer met open 
keuken aan de 

voorzijde.
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Nette volledig betegelde badkamer 
met douchecabine.
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TEKST
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Alle voorzieningen in 
de buurt. Winkels, 

speelplaatsen, 
sportfaciliteiten,


you name it!
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PLATTEGROND
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LOCATIE OP DE KAART
VIERAMBACHTSSTRAAT 58 A1  ROTTERDAM



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:

Mike Lamnadi

Actief in en om Rotterdam
Makelaar

06-15 51 14 48

mikelamnadi@remax.nl

www.mikelamnadi.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


