
2987 XD RIDDERKERK

DE LA REIJSTRAAT 24

VRAAGPRIJS € 249.500 K.K.

73 m² wonen 3 slaapkamers 1939

FANTASTISCHE

2-ONDER-1-KAP


WONING

135 m² perceel



Meer weten? Informeer bij een van onze makelaars!

OVER ONS

DE SERVICE VAN VROEGER

MET DE KENNIS VAN NU

Bijna 40 jaar actief als makelaar in Rotterdam en als team meer dan 80 jaar ervaring in de


makelaardij. Wij kennen Rotterdam als onze broekzak en Rotterdam kent ons. Bij ons staan


aandacht, kwaliteit en service op maat centraal. En dat merk je!


We houden ervan om onze handen uit de mouwen te steken! Daarom zetten we altijd een


stap extra bij de aan- of verkoop van jouw woning. Je woning online plaatsen of het bestaande aanbod


uitpluizen is voor ons slechts het begin, daarna komt het echte werk.


En, om ervoor te zorgen dat we echt weten wat er speelt zijn we actief in de wijk, staat persoonlijk


contact centraal, komen we gewoon bij jou thuis en hechten we veel waarde aan uitgebreide intakes.


Want pas als we je echt goed kennen, kunnen we jouw woonwens realiseren.

ONS TEAM

zuidstad.nl

Bekijk ons complete

verhaal met onze

bedrijfsvideo op

CHECK ONZE TIPS!

Maak een gratis zoekopdracht 


aan op onze website.

Volg ons op social media voor 


vooraankondigingen van nieuw 

woningaanbod.
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BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN

OVERDRACHT
Vraagprijs € 249.500 k.k.

Oplevering Beschikbaar

BOUWVORM
Soort object eengezinswoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 1939

Soort dak zadeldak met pannen

Ligging aan rustige weg, in woonwijk

OPPERVLAKTEN EN INHOUD
Woonoppervlakte 73 m²

Overige inpandige ruimte -

Gebouwgebonden buitenruimte 6 m²

Externe bergruimte 20 m²

Inhoud 296 m³

Perceeloppervlakte 135 m²

INDELING
Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal woonlagen 3

Voorzieningen buitenzonwering, mech. ventilatie, rolluiken, rookkanaal

ENERGIE
Energielabel

Isolatie grotendeels dubbele beglazing (HR++)

Verwarming c.v.-ketel

Warmwater c.v.-ketel

Cv-ketel Vaillant 2014



Kadastrale aanduiding Ridderkerk G 5364 


 

Eigendomssituatie Volle eigendom

Ligging aan rustige weg, in woonwijk

Tuin achtertuin, voortuin

Achtertuin 77 m² (1500 cm diep en 515 cm breed)

Ligging tuin zuid

Balkon / dakterras zuid

Parkeergelegenheid openbaar parkeren

KADASTRALE GEGEVENS

BUITENRUIMTE

BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN

4 - DE LA REIJSTRAAT 24 RIDDERKERK



- 5DE LA REIJSTRAAT 24 RIDDERKERK

LEES ALLES OVER DE LA REIJSTRAAT 24

FANTASTISCHE 2-ONDER-1-KAP WONING OP EEN CENTRALE LOCATIE IN 
RIDDERKERK-BOLNES!

Deze jaren '30 eengezinswoning is de afgelopen 3 
 Indeling:


jaar hoogwaardig gerenoveerd, daarmee 
 Begane grond:


opgeschroefd naar energielabel E en mede door de 


grote schuur achter de woning ideaal voor wie dan * Voortuin, bestraat, voorzien van leilindes en 

ook! 
 kozijnen voorzien van elektrische bedienbare 


 rolluiken. 


De begane grond is voorzien van vloerverwarming * Woningentree; hal voorzien van droogloopmat 

en een moderne tegelvloer. De doorzon en tegelvloer met vloerverwarming; meterkast 

woonkamer met aan de voorzijde een sfeervolle (vernieuwd en uitgebreid naar 16 groepen). 


erker en houtkachel, openslaande deuren naar de * Toiletruimte, keurig betegeld, voorzien van een 

achtertuin en een prachtige houtlook keuken wandtoilet en mechanische ventilatie.  


zorgen voor een gezellige en warme * Doorzonwoonkamer voorzien van een tegelvloer 

benedenverdieping. Op de slaapverdieping zijn 3 met vloerverwarming, trapkast met de verdeler van 

fijne slaapkamers, waarvan er 1 toegang geeft tot de vloerverwarming, erker met een vaste bank, 

het balkon aan de achterzijde en een moderne open haard en openslaande deuren naar de 

badkamer met 2e toilet. De zolder is te bereiken via achtertuin.  


een vaste trap, hier is goed de mogelijkheid om een * Keuken voorzien van tegelvloer met 

dakopbouw te realiseren. Er is een heerlijke vloerverwarming, inbouwspots en een 

achtertuin, gelegen op de zonkant met een inbouwkeuken met schiereiland welke is voorzien 

praktische, grote schuur voorzien van elektra van Zanussi inbouwapparatuur: 5-pits 

(krachtstroom). Kortom: mogelijkheden genoeg!
 gaskookplaat, oven, magnetron koel-


 vriescombinatie (vernieuwd), schouw-afzuigkap, 

De woning is gelegen in een kindvriendelijke straat spoelbak en veel kastruimte. Deur naar de 

op een rustige locatie in Bolnes. Op loopafstand is achtertuin. 


winkelcentrum 'De Werf' met onder meer een  


supermarkt voor de dagelijkse boodschappen. Ook * Achtertuin gelegen op het zonnige zuiden, keurig 

scholen, het openbaar vervoer (zoals de bus en bestraat, aan de achtergevel elektrisch bedienbare 

tram) en een kinderspeelplaats liggen op korte zonwering en een grote schuur.


afstand. Verder kun je voor een wandeling terecht * Schuur van maar liefst 20 m² (gefundeerd, deels 

in het recreatiegebied het 'Donckse Bos' en met de voorzien van steen en deels van hout) met 

auto ben je binnen no time op de A15 en A16. 
 elektriciteit (krachtstroom), een wastafel en 


 openslaande deuren aan de achterzijde. Zowel de 

Bekijk de foto's, maar wil je de perfecte indruk? Bel binnen- als de buitenzijde is voorzien van 

voor een bezichtiging! Van harte welkom!
 verlichting.   












 VRAAGPRIJS € 249.500 K.K.
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LEES ALLES OVER DE LA REIJSTRAAT 24

Eerste verdieping
 * De kozijnen zijn in december 2020 geschilderd. 



 * De elektriciteit is in 2018 volledig vernieuwd en 

* Overloop voorzien van laminaatvloer, toegang tot de meterkast uitgebreid. In iedere verblijfsruimte 

alle vertrekken. 
 bevinden zich 2 (en in de woonkamer 10) data 

* Slaapkamer I aan de voorzijde met een erker, aansluitpunten. 


voorzien van laminaatvloer, strakke wanden en * Gezien het bouwjaar van de woning wordt er in 

plafond. 
 de koopovereenkomst een ouderdomsclausule 

* Keurige badkamer, geheel modern betegeld, opgenomen.


verlaagd plafond met inbouwspots, voorzien van * Voor een indicatie van de maten verwijzen wij 

douche, wastafelmeubel, 2e toilet en mechanische graag naar bijgevoegde plattegronden. 


ventilatie. 
 


* Slaapkamer II aan de achterzijde voorzien van 
 Gebruiksoppervlakten en inhoud:


laminaatvloer, grote vaste, inbouwkast, strakke 


wanden en verlaagd plafond met inbouwspots. 
 * Wonen ca. 73 m²


* Slaapkamer III aan de achterzijde voorzien van * Gebouwgebonden buitenruimte ca. 6 m²


laminaatvloer, strakke wanden en plafond, * Externe bergruimte ca. 20 m²


aansluiting voor de wasmachine en droger en deur * Perceeloppervlakte ca. 135 m²


naar het balkon.
 * Inhoud ca. 296 m³


* Balkon aan de achterzijde gelegen op het zuiden 


(in 2018 opnieuw beplakt met bitumen en nieuw Bouwjaar woning   : 1939


lood ingebracht).
 Oplevering               : In onderling overleg, ca. 1 juni 


 2021


 Tweede verdieping (middels vaste trap):





* Opstelling van de combiketel, klein Velux 

kantelraam en veel bergruimte. Er is goed de 

mogelijkheid om een dakopbouw te realiseren en 

van deze verdieping verblijfsruimte(s) te creëren. 






 Algemeen:





* Eigen grond. 


* Energielabel E, geldig tot 14 december 2030.


* Centrale verwarming en warmwatervoorziening 

met een combiketel (Vaillant, 2014).


* Geheel voorzien van houten raamkozijnen met 

grotendeels dubbele beglazing (HR++).


* De gehele begane grond is voorzien van een 

betonnen vloer met vloerverwarming. Ook de 

badkamer heeft vloerverwarming. 
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SCHUUR VAN


MAAR LIEFST


20 M²
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ACHTERTUIN


GELEGEN OP 


HET ZONNIGE


ZUIDEN
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PLATTEGROND BEGANE GROND

Aan de maatvoering in deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. Sanitair en/of keuken zijn globaal ingetekend en kunnen verschillen met 
de werkelijkheid. Te allen tijde de maten nameten in het werk. © Zuidstad Makelaars B.V.
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PLATTEGROND EERSTE VERDIEPING

Aan de maatvoering in deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. Sanitair en/of keuken zijn globaal ingetekend en kunnen verschillen met 
de werkelijkheid. Te allen tijde de maten nameten in het werk. © Zuidstad Makelaars B.V.
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PLATTEGROND TWEEDE VERDIEPING

Aan de maatvoering in deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. Sanitair en/of keuken zijn globaal ingetekend en kunnen verschillen met 
de werkelijkheid. Te allen tijde de maten nameten in het werk. © Zuidstad Makelaars B.V.
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PLATTEGROND SCHUUR

Aan de maatvoering in deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. Sanitair en/of keuken zijn globaal ingetekend en kunnen verschillen met 
de werkelijkheid. Te allen tijde de maten nameten in het werk. © Zuidstad Makelaars B.V.



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Houtkachel X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Inbouwkast hal, slaapkamer X

 - Losse kasten X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 - Tegelvloer X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X
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LIJST VAN ZAKEN



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

Keukenaccessoires, te weten

 - Afdekkap voor gasfornuis X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Rolluiken X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X
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LIJST VAN ZAKEN



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

Bloempotten X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

Aanrecht in tuinhuis/berging X
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LIJST VAN ZAKEN
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KOM LANGS VOOR EEN KOPJE KOFFIE!

ZUIDSTAD MAKELAARS

STREVELSWEG 639, 3083 LR ROTTERDAM

010-240 41 42 | info@zuidstad.nl

zuidstad.nl

NEEM GERUST 

CONTACT MET 


ONS OP!


