
3074 BK ROTTERDAM

RANDWEG 103

VRAAGPRIJS € 495.000 K.K.

187 m² wonen 5 slaapkamers 1929



ROYAAL, UNIEK EN KARAKTERISTIEK!

159 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 € 495.000 k.k.

Oplevering in onderling overleg

BOUWVORM
Soort object herenhuis

Soort bouw bestaande bouw

Bouwjaar 1929

Soort dak plat dak, bitumineuze dakbedekking

Ligging in woonwijk, open ligging

OPPERVLAKTEN EN INHOUD
Woonoppervlakte 187 m²

Overige inpandige ruimte -

Gebouwgebonden buitenruimte -

Externe bergruimte 8 m²

Inhoud 676 m³

Perceeloppervlakte 159 m²

INDELING
Aantal kamers 6 (waarvan 5 slaapkamers)

Aantal woonlagen 3

Voorzieningen zonnepanelen, buitenzonwering, tv kabel

ENERGIE
Energielabel

Isolatie grotendeels dubbelglas

Verwarming c.v.-combiketel

Warmwater c.v.-combiketel

Cv-ketel Nefit, 2015



Kadastrale aanduiding Charlois F 1899 


 

Eigendomssituatie Volle eigendom

Ligging in woonwijk, open ligging

Tuin achtertuin

Achtertuin 87 m² (14,50 m diep en 6,01 m breed)

Ligging tuin zuidwest

Balkon / dakterras twee balkons

Parkeergelegenheid openbaar parkeren, betaald parkeren, parkeervergunningen

KADASTRALE GEGEVENS

BUITENRUIMTE

BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN
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LEES ALLES OVER RANDWEG 103

ROYAAL, UNIEK EN KARAKTERISTIEK! Zomaar een paar steekwoorden die dit 
fantastische, tot in de puntjes onderhouden pand uit 1929 aan de Randweg 
beschrijven.

De authentieke 6 kamer woning is gelegen 
 Indeling:  


tegenover een mooie brede singel in een historisch 


stukje Hillesluis. 
 
 Begane grond: 



 * Woningentree; ruim tochtportaal met de 

Het pand staat op eigen grond en wordt authentieke tegels en glas-in-lood ramen; gang 

gekenmerkt door veel vierkante meters en voorzien van vinylvloer en trapopgang, origineel 

originele details zoals de oude schouwen, plafonds traphek en leuning; trapkast en meterkast met 

met sierlijsten en ornamenten en de erkers aan de vernieuwde groepen.  


voorzijde. Er is voor gekozen om de woonkamer in * Toiletruimte voorzien van originele betegeling en 

originele staat boven de begane grondverdieping duoblok-toiletopstelling.  


te houden, maar het is ook uitstekend toeven in de * Woonkeuken aan de voorzijde voorzien van 

gezellige woonkeuken op de begane grond en de laminaatvloer en een royale hoek inbouwkeuken 

tuinkamer aan de achterzijde. Er zijn in totaal maar (ca. 2015) met een composiet werkblad, 

liefst zes verschillende vertrekken, die naar eigen gaskookplaat met wokpit, koelkast, vrieskast, 

inzicht te gebruiken zijn. De tuin op het vaatwasmachine, schouw-afzuigkap en 1,5 

zuidwesten is stijlvol aangelegd met achterin een spoelbak met close-in-boiler (15 liter). 


aantrekkelijke blokhut met veranda. Ook op de * Tuinkamer aan de achterzijde voorzien van 

verschillende balkons aan de achterzijde is het stijlvolle plankenvloer, kamerbrede en plafondhoge 

goed toeven. Het geheel is zowel van binnen als inbouwkasten met planen en garderobe, originele 

van buiten verzorgd uitgevoerd en biedt met het schouw en openslaande deuren naar de 

oog op duurzaamheid 11 zonnepanelen op het achtertuin. 


platte dak.  
 * Bijkeuken met de aansluiting voor de 


 wasmachine, opstelling van de combiketel, 

De Randweg is gelegen tegenover een prachtige designradiator en kastruimte. Tevens toegang tot 

singel in de wijk Hillesluis en maakt onderdeel uit achtertuin. 


van een levendig stukje Rotterdam-Zuid met op * Geweldige achtertuin op het zuidwesten, met een 

loopafstand het grote winkelaanbod aan de vlonderterras, elektrische zonwering, bestrating en 

Beijerlandselaan (Winkelcentrum Boulevard-Zuid), groenperkjes, een pergola en een blokhut (8 m²) 

een tram- en bushalte en een uitstekende met aangebouwde veranda voorzien van 

verbinding met het bruisende Rotterdamse verlichting.  


centrum! In het hart van Zuid ligt winkelcentrum 


Zuidplein. Ook zijn er in de directe omgeving 
 Eerste verdieping: 


scholen te vinden.  
 * Overloop voorzien van vinylvloer en toegang tot 


 alle vertrekken. 


Een bezichtiging van dit markante pand maakt het * Separate toiletruimte met duoblok-

plaatje pas echt compleet. Van harte welkom!   
 toiletopstelling, origineel fonteintje en originele 


 betegeling.  
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LEES ALLES OVER RANDWEG 103

VRAAGPRIJS € 495.000 K.K.




* Royale en lichte L-vormige woonkamer voorzien 

van massief houten merbau vloer, behangwanden, 

stucmuren en plafond met sierlijsten en 

ornamenten, een erker aan de voorzijde, dubbele 

marmeren (sier)schouw en openslaande deuren 

naar het balkon. 


* Overdekt, betegeld balkon met regenafvoer aan 

de achterzijde.  


* Werkkamer voorzien van tegeltapijtvloer. 






 Tweede verdieping: 


* Overloop voorzien van tapijtvloer en toegang tot 

alle vertrekken. 


* Separate toiletruimte met duoblok-

toiletopstelling en lichte originele betegeling.  


* Slaapkamer I aan de voorzijde voorzien van 

laminaatvloer en erker. 


* Slaapkamer II aan de achterzijde voorzien van 

laminaatvloer, kastenwand en deur naar het 

balkon. 


* Inpandig balkon aan de achterzijde.  


* Slaapkamer III aan voorzijde voorzien van 

laminaatvloer. 


* Badkamer voorzien van stijlvolle, groene 

mozaïektegeltjes, ligbad met douche, 

wastafelmeubel, inbouwkast en designradiator. 






 Algemeen: 


* Geheel voorzien van houten raamkozijnen met 

dubbele beglazing en in een aantal kozijnen nog 

glas-in-lood.   


* Het dak is in september 2019 voorzien van 11 

zonnepanelen (met 20 jaar fabrieksgarantie). 


* Het platte dak is in 2019 vernieuwd.  


* Het schilderwerk van de kozijnen is in 2019/2020 

uitgevoerd.  


* De achtergevel is in 2017 gereinigd, opnieuw 

gevoegd en geïmpregneerd.  


* Gezien het bouwjaar van de woning wordt er in 

de koopovereenkomst een ouderdomsclausule 

opgenomen. 
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TOT IN DE PUNTJES 

ONDERHOUDEN PAND!


- ANNO 1929 -



GEWELDIGE 

ACHTERTUIN OP HET 
ZUIDWESTEN!
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HISTORISCH 

HILLESLUIS!

WONEN AAN DE RANDWEG



De Randweg is gelegen tegenover een 
prachtige singel in de wijk Hillesluis en 
maakt onderdeel uit van een levendig 

stukje Rotterdam-Zuid!
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IN DE WOONKEUKEN



Een royale hoek inbouwkeuken (ca. 2015) met een 

composiet werkblad, gaskookplaat met wokpit, 
koelkast, vrieskast, vaatwasmachine, schouw-

afzuigkap en 1,5 spoelbak met close-in-boiler (15 liter).
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ZONNIGE 

ACHTERTUIN OP HET 

ZUIDWESTEN
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ROYALE WOONKAMER



Royale en lichte L-vormige woonkamer  met  originele 
details zoals de oude marmeren schouwen, plafonds 

met sierlijsten en ornamenten en de erkers aan de 
voorzijde.
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OPENSLAANDE 

DEUREN NAAR HET 

INPANDIGE


 BALKON
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MET HET OOG OP 

DUURZAAMHEID: 


11 ZONNEPANELEN!

TWEEDE VERDIEPING



ROYALE SLAAPVERTREKKEN, 

HEERLIJK BALKON EN STIJLVOLLE 
BADKAMER!
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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 BLOKHUT MET VERANDA

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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KADASTRALE KAART



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - inbouwkasten bgg en slaapkamer X

 - hoogslaper X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - houten vloer(delen) 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

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X
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LIJST VAN ZAKEN



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Waterslot wasautomaat X

Zonnepanelen X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X
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LIJST VAN ZAKEN



- 21RANDWEG 103 ROTTERDAM



22 - RANDWEG 103 ROTTERDAM



- 23RANDWEG 103 ROTTERDAM



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!


