
3257 XP OOLTGENSPLAAT

WILGENPAD 16

BIEDEN VANAF € 375.000 K.K.

115 m² wonen 4 slaapkamers 2017 138 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 € 375.000 k.k.

Oplevering In onderling overleg

BOUWVORM
Soort object eengezinswoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 2017

Soort dak zadeldak bedekt met pannen

Ligging aan rustige weg, in woonwijk, vrij uitzicht

OPPERVLAKTEN EN INHOUD
Woonoppervlakte 115 m²

Overige inpandige ruimte -

Gebouwgebonden buitenruimte -

Externe bergruimte 6 m²

Inhoud 433 m³

Perceeloppervlakte 138 m²

INDELING
Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal woonlagen 3

Voorzieningen tv kabel

ENERGIE
Energielabel

Isolatie volledig geisoleerd

Verwarming c.v.-ketel

Warmwater c.v.-ketel

Cv-ketel 2017



Kadastrale aanduiding Ooltgensplaat A 4420 


 

Eigendomssituatie Volle eigendom

Ligging aan rustige weg, in woonwijk, vrij uitzicht

Tuin achtertuin, voortuin

Achtertuin 61 m² (1135 cm diep en 536 cm breed)

Ligging tuin oost

Parkeergelegenheid openbaar parkeren

KADASTRALE GEGEVENS

BUITENRUIMTE

BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN
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LEES ALLES OVER WILGENPAD 16

DEZE ROYALE, JONGE EENSGEZINSWONING MET TUIN IS ECHT EEN 
TOPPER! 

Deze aantrekkelijke tussenwoning gebouwd in 
 Indeling:


2017 ligt op loopafstand van het centrum van * Verzorgde voortuin met grind en betegeling naar 

Ooltgensplaat en wordt te koop aangeboden voor de woningentree.


een bieden-vanaf prijs van € 375.000,-- K.K.
 



 
 Begane grond: 


De ruime 5-kamer woning is gelegen aan een * Woningentree met ruime hal voorzien van 

voetpad in een kindvriendelijke omgeving, laminaat, meterkast en trapopgang naar de eerste 

tegenover een mooi grasveld met speeltoestellen verdieping.


voor kinderen. Op de begane grond van de woning * Toiletruimte voorzien van hangend toilet, 

bevind zich een ruime en moderne keuken met waterfonteintje en vloer en gedeeltelijke wand 

alle nodige apparatuur en een tuingerichte betegeling.


woonkamer met schuifpui. Op de eerste * Open keukenruimte aan de voorzijde van de 

verdieping bevinden zich maar liefst 3 slaapkamers woning met laminaatvloer en hoek 

en een verzorgde badkamer met 2e toilet. Als derde keukenopstelling voorzien van diverse moderne 

verdieping is er nog en royale zolderverdieping inbouwapparatuur; koel-vries combinatie, oven, 

met een ruime overloop en tevens een vierde inductie kookplaat met schouw-afzuigkap en 

slaapkamer. De heerlijke achtertuin is gelegen op spoelbak.


het oosten en keurig aangelegd met betegeling, * Ruime tuingerichte woonkamer voorzien van 

grind en een houten schuur en achterpad. Wat wil laminaat, strakke wand en plafond afwerking, open 

je nog meer?
 verbinding naar de keuken en aluminium 


 schuifpui met toegang tot de achtertuin.


Het is fijn wonen in Ooltgensplaat! De wijk is 


kindvriendelijk en heeft verschillende 
 Achtertuin:


voorzieningen nabij zoals een supermarkt, * Strak afgewerkte achtertuin van ca. 61 m² gelegen 

eetgelegenheden en een bushalte met verbinding op het oosten voorzien van bestrating, grind, 

over heel Flakkee en omstreken. Door de ligging houten schuur welke is ingericht met houten 

aan de rand van Goeree-Overflakkee zijn er legplanken (ca. 6 m²) en een achterom.


verschillende uitvalswegen in de buurt en sta je in 


een half uur in Rotterdam. Maar bovenal is er rust, 
 Eerste verdieping:


prachtige natuurgebieden, uitgestrekte landerijen * Overloop voorzien van vloerbedekking met 

een jachthaven en overal water in de buurt waar in toegang tot de verschillende vertrekken en 

de zomer heerlijk gezwommen en gevaren kan trapopgang naar tweede verdieping.


worden.
 * Slaapkamer I voorzien van vloerbedekking, 


 strakke wand en plafond afwerking met een grote 

Geïnteresseerd? Plan snel een bezichtiging in en raampartij aan de voorzijde.

bekijk de woning zelf, van harte welkom!
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LEES ALLES OVER WILGENPAD 16

BIEDEN VANAF  € 375.000 K.K.

* Slaapkamer II voorzien van vloerbedekking en dubbele beglazing.


strakke wand en plafond afwerking met een grote * Centrale verwarming en warmwatervoorziening 

raampartij naar de achterzijde.
 middels combiketel (Intergas, 2017)


* Slaapkamer III voorzien van vloerbedekking en * Voor een indicatie van de maatvoering verwijzen 

strakke wand en plafond afwerking en word wij naar de plattegrond.


momenteel gebruikt als inloopkast.
  


* Moderne badkamer voorzien van volledige wand 
 Gebruiksoppervlakten en inhoud:


en vloer betegeling, hangend toilet, douchecabine * Wonen ca. 115 m²


(2021) en wastafelmeubel.
 * Externe bergruimte ca. 6 m²



 * Perceeloppervlakte  232 m²



 Zolderverdieping:
 * Inhoud ca. 433 m³


* Ruime overloop voorzien van vinyl en de  


wasmachine aansluiting met CV-opstelling. Bied Bouwjaar woning          : 2017


tevens voldoende ruimte voor een eventuele Oplevering                      : In onderling overleg

werkplek.


* Slaapkamer IIII is in 2021 gebouwd en voorzien 

van vinyl en dakraam gericht op het oosten.






 Persoonlijke noot verkoper:


'' Hallo potentiële kijker,


Wat leuk je dat je mijn woning komt kijken. Veel 

kijkplezier en volg vooral je gevoel.


Nadat ik mijn toenmalige woning in 2019 verkocht 

had, had ik voor mezelf besloten om dit keer een 

woning te kopen waar ik de rust en ruimte kon 

vinden en makkelijk in Rotterdam kon zijn voor 

mijn werk.


Na een zoektocht van zeven maanden kwam ik 

deze prachtige bijna kant en klare woning tegen en 

zag het dan ook helemaal voor me om hier oud te 

worden. Zelf heb ik er dan ook niet gedacht dat ik 

mijn woning zou verkopen.


Echter door samenwonen, bied ik mijn woning te 

koop aan.


Ik heb een prachtige woning naar wens, met 

hartelijke buren en een mooie omgeving.


Hartelijke groet,


Sandra'' 


 


Algemeen:


* Eigen grond.


* Energielabel A, geldig tot 26-12-2026


* De woning is geheel voorzien van hardhouten 

raamkozijnen en aluminium schuifpui met 
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Heerlijke open keuken 

aan de voorzijde!
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PLATTEGROND 

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 
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KADASTRALE KAART
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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!


