
2991 XD BARENDRECHT

REIJERWAARDSEWEG 34

VRAAGPRIJS € 450.000 K.K.

149 m² wonen 2 slaapkamers 2005

RUSTIG EN

CENTRAAL 

GELEGEN!

301 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 € 450.000 k.k.

Oplevering In onderling overleg

BOUWVORM
Soort object herenhuis

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 2005

Soort dak zadeldak met pannen

Ligging aan water, aan rustige weg, open ligging

OPPERVLAKTEN EN INHOUD
Woonoppervlakte 149 m²

Overige inpandige ruimte 0 m²

Gebouwgebonden buitenruimte 24 m²

Externe bergruimte 3 m²

Inhoud 507 m³

Perceeloppervlakte 301 m²

INDELING
Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal woonlagen 4

Voorzieningen dakraam, rolluiken, tv kabel

ENERGIE

Isolatie dubbel glas

Verwarming c.v.-ketel

Warmwater c.v.-ketel

Cv-ketel Nefit 2005



Kadastrale aanduiding Gemeente Barendrecht, sectie D, Perceel nr. 9847

Eigendomssituatie Volle eigendom

Ligging aan water, aan rustige weg, open ligging

Tuin achtertuin, zijtuin

Achtertuin 120 m² (800 cm diep en 1500 cm breed)

Ligging tuin oost

Dakterras oost

Parkeergelegenheid eigen terrein

KADASTRALE GEGEVENS

BUITENRUIMTE

BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN
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LEES ALLES OVER REIJERWAARDSEWEG 34

GEWELDIGE 2-ONDER-1-KAP DIJKWONING, RUSTIG EN ZEER CENTRAAL 
GELEGEN AAN DE RAND VAN BARENDRECHT!

Het pand biedt maar liefst 149 m² Indeling:


woonoppervlakte, bestaande uit een woonkamer, 2 


slaapkamers en een royaal onderhuis dat 
 Woonverdieping (op dijkniveau):


bijvoorbeeld te gebruiken is als binnenspeelruimte * Oprit met voldoende parkeergelegenheid, 

voor kinderen, tuinkamer, werkruimte, sportkamer gedeeltelijk onder overkapping, zij-tuin met 

of vul maar in... Daarnaast is er een heerlijke tuin houten blokhut, toegang tot de achtertuin en het 

aan het water. De prijs is bieden vanaf € 450.000,- dakterras. 


K.K.
 * Woningentree, lichte gang met meterkast en 


 trapopgang. 


Het geheel is gelegen op een perceel van 301 m² * Toiletruimte, geheel betegeld en voorzien van 

EIGEN GROND en de woning is gebouwd in 2005. wandtoilet. 


Middels een royale eigen oprit met ruimte voor 2 * Royale woonkamer voorzien van vinylvloer, open 

auto's is er de entree en eveneens toegang tot het verbinding met de keuken, trap naar het onderhuis 

dakterras. De woonkamer met veel lichtinval heeft en openslaande deuren naar het terras.


een open verbinding met de keukenruimte, welke * Keuken voorzien van hoek-inbouwkeuken met 

is voorzien van een grote inbouwkeuken en zicht inbouwapparatuur: gaskookplaat, oven, koelkast, 

geeft op de dijk. In het onderhuis is ook nog een vaatwasmachine en schouw-afzuigkap. 


inpandige berging die gebruikt kan worden als 


wasruimte. Op de slaapverdieping zijn nog eens 2 
 Onderhuis:


slaapkamers, een grote badkamer met onder meer * Royale open ruimte die voor diverse doeleinden 

een hoekbad en er is een open zolderkamer. is te gebruiken voorzien van vinylvloer, trapkast en 

Kortom, mogelijkheden genoeg voor wie dan ook!
 2 deuren naar de tuin. Deze ruimte is via de 


 woonkeuken, maar ook buitenom (via de 

Met gemak zit je op de snelwegring A15 en buitentrap) te bereiken! 


winkelen kan zowel in Barendrecht als * Wasruimte met een wastafel, de aansluiting voor 

IJsselmonde (Keizerswaard) en nog dichterbij de de wasmachine en eveneens een deur naar de 

Lidl op het bedrijventerrein Reijerwaard. Op achtertuin. 


loopafstand is een bushalte. Ter hoogte van het 


Maasstad Ziekenhuis, ligt op fietsafstand het NS- 
 Achtertuin:


station Lombardijen met daarbij ook een tramhalte. 
 Groene tuin met een terras onder de overkapping 


 en een vrij terras, veel groen en bij het water een 

Interesse? Graag laat één van onze makelaars je de vlonder.

woning zien. Hartelijk welkom!

















VRAAGPRIJS € 450.000 K.K.
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LEES ALLES OVER REIJERWAARDSEWEG 34

Eerste verdieping:
 
 Persoonlijke noot van de verkoper:


* Overloop voorzien van vinylvloer met toegang tot 'Het was een spannende stap die ik met mijn man 

alle vertrekken. 
 zette bij de aankoop van dit perceel. Wij zijn van 

* Grote slaapkamer aan de voorzijde voorzien van begin tot eind bij de bouw van deze woning 

vinylvloer en dakkapel met rolluiken. 
 betrokken geweest. Voor mijn man was het een 

* Slaapkamer aan de achterzijde voorzien van geweldige optie dat in het onderhuis een 

vinylvloer en dakkapel met rolluiken. 
 snookertafel geplaatst kon worden! Bij het oprijden 

* Keurige badkamer met een hoekbad, van de dijk kom je van de drukte, de rust in. Dat is 

douchecabine, 2e toilet, wastafelmeubel, heerlijk. Het huis is nu te groot voor mij, maar wat 

designradiator en een dakraam. Geheel voorzien zal ik de grote tuin en de zonsondergang aan de 

van betegeling. 
 voorzijde missen, uitkijkend over het groen met de 


 mooiste luchten!'



 Zolderverdieping:
 


Royale open zolderverdieping, voorzien van 
 Gebruiksoppervlakten en inhoud:


vinylvloer, Velux dakraam, opstelling van de 


combiketel en de warmwaterboiler. 
 * Wonen ca. 149 m²



 * Gebouwgebonden buitenruimte ca. 24 m²



 Algemeen:
 * Externe bergruimte ca. 3 m²


* Eigen grond. 
 * Perceeloppervlakte ca. 301 m²


* Centrale verwarming en warmwatervoorziening * Inhoud ca. 507 m³


met een combiketel (Nefit, 2005). Er is een extra 


boiler voor warm water (300 liter) middels een Bouwjaar woning    : 2005


WTW-systeem. 
 Oplevering                : In onderling overleg

* Geheel voorzien van houten kozijnen met 

isolerende beglazing.


* De eerste verdieping is rondom voorzien van 

elektrisch bedienbare rolluiken. 


* In 2018 is het buiten en binnen schilderwerk 

uitgevoerd. 


* Voor een indicatie van de maten verwijzen wij 

graag naar bijgevoegde plattegronden. 
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DIJKWONING


MET TUIN


AAN HET


WATER
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PLATTEGROND ONDERHUIS

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 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 ZOLDER

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.
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KADASTRALE KAART

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 - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 

Overig - Contracten

CV Ja
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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!


