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Gemoderniseerde 

benedenwoning 


van ca. 116 m2 

Unieke locatie met het 

centraal station op 

loopafstand

 Instapklaar wonen 


op een 


geweldige plek!
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Wonen in Schiedam 

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



4

WOONOPPERVLAKTE

116 m²
INHOUD

384 m³
PERCEELOPPERVLAKTE

145 m²
BOUWJAAR

1931
KAMERS

4
SLAAPKAMERS

3

STAAT VAN ONDERHOUD:



goed






VERWARMING:



c.v.-ketel





ENERGIELABEL:



B





TUINLIGGING:


Zuid-West





PARKEREN:



betaald parkeren, 

parkeervergunningen


BERGING:



nee
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KOM VERDER
LORENTZLAAN 37 C

Instapklaar wonen op een geweldige locatie? Dit is je kans! Deze bijzondere 

benedenwoning is gemoderniseerd en heeft een woonoppervlakte van 

maar liefst 116 m2. Je treft hier drie keurig afgewerkte slaapkamers, een 

moderne keuken, luxe sanitair en een grote tuin met volop privacy aan. En 

dat allemaal op een unieke locatie met het centraal station op loopafstand, 

het centrum op korte fietsafstand en alle denkbare voorzieningen in de 

nabijheid!





Over de ligging en de buurt:


Deze netjes onderhouden woning (1931) is gelegen aan de Lorentzlaan in 

Schiedam-Oost. De straat waarin je woont is door de gemeente aangepakt 

met het doel om de wijk kindvriendelijker te maken. Dit is gelukt door de 

snelheidslimiet naar 30 te brengen en voor een mooier aanzicht te zorgen. 

In de dichte omgeving van de woning vind je diverse parken, waardoor je in 

de nabijheid wandel-, fiets- en recreatiemogelijkheden hebt.





De benedenwoning ligt op korte fietsafstand van het centrum van Schiedam. 

In dit centrum tref je een ruim en divers winkelaanbod aan. Je vindt hier 

onder andere winkels van lokale ondernemers, winkels voor je dagelijkse 

boodschappen en landelijke ketens. Het centrum kent ook een leuk 

cultuuraanbod, je kunt hier onder meer terecht voor leuke musea en 

theaters. Voor een hapje of drankje ben je hier aan het juiste adres bij een 

van de vele horecagelegenheden. 





Het centraal station vind je op loopafstand van de woning. Dit station heeft 

goede verbindingen met Den Haag, Rotterdam en Dordrecht. Net als het 

dichtstbijzijnde treinstation zijn ook de supermarkt, kinderopvang, 

basisschool, het voortgezet onderwijs en de bushalte lopend bereikbaar. Je 

woont dichtbij de uitvalswegen A4, A13 en A20. Het bruisende centrum van 

Rotterdam is vanaf de woning slechts 10 minuten rijden en Den Haag zo'n 20 

minuten.





Indeling van de woning:





Tweede woonlaag:


Via de straat kom je middels een klein trappetje bij de overdekte voordeur 

van deze woning. De entreehal is te vinden op de tweede woonlaag van 

deze benedenwoning. Entree met kastruimte, mooi betegelde toiletruimte 

met zwevend toilet en fonteintje en toegang tot de ruime woonkamer.





De woonkamer met open keuken heeft zowel aan de voor- als achterzijde 

VRAAGPRIJS 

€ 315.000 K.K.
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een grote raampartij, wat zorgt voor een goede lichtinval in de ruimte. De woonkamer kenmerkt zich door de 

moderne afwerking. De ruimte is voorzien van een mooie laminaatvloer en de muren en het plafond zijn strak 

afgewerkt. Je beschikt hier over inbouwspots. De open keuken vind je aan de achterzijde op deze verdieping. 





De moderne keuken bestaat uit een kookeiland en kastenwand. De keukenkastjes hebben de kleur glans wit en het 

kookeiland heeft een donkergekleurd werkblad. De volgende apparatuur is in deze keuken te vinden: vaatwasser, 

oven, magnetron, gasfornuis, koelkast en vriezer. De apparatuur uit deze keuken is afkomstig van Siemens. De 

keukenruimte heeft openslaande deuren naar het balkon met trap naar de achtertuin.





Eerste woonlaag: 


Via de trap naar beneden vanaf de tweede woonlaag is de overloop van de eerste woonlaag te bereiken. Deze 

ruime overloop biedt toegang tot een toiletruimte met zwevend toilet, fonteintje en wasmachine aansluiting, drie 

slaapkamers en de badkamer.





Van de drie slaapkamers op deze verdieping vind je er twee aan de achterzijde en één aan de voorzijde. De 

slaapkamers zijn stuk voor stuk netjes afgewerkt en ruim in opzet. De ruimtes hebben een vloer van laminaat en de 

wanden zijn netjes gestuukt. De slaapkamer aan de voorzijde heeft een eigen inloopkast.





De luxe badkamer is centraal op deze verdieping gelegen. Deze grote badkamer is volledig betegeld en beschikt 

over een badmeubel met wastafel, ligbad, inloopdouche met regendouche en inbouwspots.





Tuin:


Het huis heeft een ruime tuin, die deels betegeld en deels groen is. De tuin biedt voldoende ruimte om te loungen, 

waardoor je hier een heerlijke loungeplek kunt creëren. Er is ook genoeg plek om wat speelgelegenheid voor 

kinderen te maken. De tuin is een fijne plek om van het zonnetje te genieten, maar ook van je privacy. Doordat de 

tuin aan beide kanten goed beschut is heb je hier volop rust. Er is geen achterom.





Parkeren:


Het is betaald parkeren rond het huis, er is een parkeervergunningensysteem van toepassing.





Kenmerken van de woning:


• Charmante benedenwoning met fijne tuin


• Drie slaapkamers, moderne keuken en luxe sanitair


• Onlangs professioneel stucwerk uitgevoerd


• Hele straat is vernieuwd


• Centrum op korte fietsafstand


• Scholen en openbaar vervoer in directe omgeving


• Uitvalswegen goed bereikbaar


• VvE net geactiveerd


• Energielabel: B


• Volledige eigendom





Wil je jouw woning verkopen? Neem dan contact op voor een gratis waardebepaling.


Makelaar:


Mike Lamnadi
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DE OPEN KEUKEN 

IS VOORZIEN VAN 
EEN KOOKEILAND,


KASTENWAND 

EN DIVERSE


 INBOUW

APPARATUUR
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Vanuit de keuken heb je toegang tot 
het balkon met trap naar de tuin
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Netjes en ruim opgezet

ER BEVINDT ZICH 

ÉÉN SLAAPKAMER 

AAN DE VOORZIJDE 
EN TWEE AAN 


DE ACHTEZIJDE 

VAN DE 

WONING
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DE LUXE

 BADKAMER IS 
VOORZIEN VAN 


EEN INLOOP

REGENDOUCHE, 

BAD, WASTAFEL 


EN INBOUW-

SPOTS
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Aparte toiletruimte op deze 
verdieping
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Ruime betegelde 
en groene tuin
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PLATTEGROND



17

PLATTEGROND
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LOCATIE OP DE KAART
LORENTZLAAN 37 C  SCHIEDAM
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KADASTRALE KAART
LORENTZLAAN 37 C  SCHIEDAM



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!



OVER ONS
Je hebt dit huis bezichtigd en wat nu? 


Een goed bod bepalen, je kansen vergroten en 


je risico’s beperken. Dat is wat je mogelijk wilt als 

dit huis het helemaal zou kunnen zijn voor je. 


De makelaar (ik) die je net bij de bezichtiging 

heeft rondgeleid mag jou niet helpen; ik werk 

voor de verkoper. Maar elk van mijn collega’s van 

RE/MAX is een zelfstandig ondernemer en werkt 

dus voor zijn of haar eigen klanten, wellicht dus 

voor jou? Voor je gemak heb ik de collega’s 

hiernaast opgenomen; zie je een gezicht dat je 

aanstaat? Neem dan vooral eens contact op om 

de mogelijkheden te bespreken. 


We helpen je graag op weg!

Remko Schrijver

Makelaar

Yuri van den Ende

Makelaar

Debbie Hilberding

Makelaar

Monique IJzelenberg

Makelaar

Rieki den Hartogh

Makelaar

Mike Lamnadi

Makelaar

Martijn Folkers

Makelaar

Richard Baldew

Makelaar

Randy Bouman

Makelaar

Stephen van Gilst

Makelaar

Bernice Silva

Makelaar

Brigitte Kloeg

Personal assistent

Leontien Schrijver

Office manager
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SCHIEDAM
WONEN IN

Met bezienswaardigheden zoals de Grote markt, de Grote of Sint Janskerk en de vele 

historische stadsgezichten is Schiedam een cultuurrijke stad. Schiedam is een 

beschermd stadsgezicht dankzij de vele rijks-, gemeentelijke en 

oorlogsmonumenten. Dat zie je met gemak terug in de historische panden aan de 

grachten en de kleine haventjes.





Naast haar musea en culturele centra kent Schiedam een groeiend aantal 

terugkerende evenementen en festivals zoals het Fotofestival Schiedam, Muziek op 

het Water en Opera aan de Schie.

Schiedam Jeneverstad
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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


