
3299 AR MAASDAM

VAN HOGENDORPLAAN 9

VRAAGPRIJS € 775.000 K.K.

169 m² wonen 3 slaapkamers 1972 955 m² perceel



Meer weten? Informeer bij een van onze makelaars!

OVER ONS

DE SERVICE VAN VROEGER

MET DE KENNIS VAN NU

 Meer dan 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 € 775.000 k.k.

Oplevering In aanmelding

BOUWVORM
Soort object Bungalow

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 1972

Soort dak Plat dak, bitumineuze dakbedekking

Ligging Aan rustige weg, in woonwijk, vrij uitzicht

OPPERVLAKTEN EN INHOUD
Woonoppervlakte 169 m²

Overige inpandige ruimte 16 m²

Gebouwgebonden buitenruimte 0 m²

Externe bergruimte 0 m²

Inhoud 680 m³

Perceeloppervlakte 955 m²

INDELING
Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal woonlagen 1

Voorzieningen TV-kabel, schuifpui, airconditioning

ENERGIE
Energielabel

Isolatie Muurisolatie, vloerisolatie, dubbel glas

Verwarming C.V.-ketel, hete lucht verwarming

Warmwater C.V.-ketel

Cv-ketel 2008



Kadastrale aanduiding Gemeente Maasdam, sectie A, nummer 2087

Eigendomssituatie Volle eigendom

Ligging aan rustige weg, in woonwijk, vrij uitzicht

Tuin Tuin rondom

Parkeergelegenheid Openbaar parkeren

KADASTRALE GEGEVENS

BUITENRUIMTE

BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN
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LEES ALLES OVER VAN HOGENDORPLAAN 9

LANDELIJK GELEGEN EN VRIJ WONEN OP EEN PERCEEL VAN MAAR LIEFST 
955 M² EIGEN GROND? Welkom aan de Van Hogendorplaan 9 in Maasdam!

Fantastisch woongenot krijg je tot je beschikking 

in en om deze keurig verzorgde bungalow. 





Naast veel woon- en buitenruimte is er ook een 

aangebouwde garage met een eigen oprit die dit 

object extra interessant maken. Middels de 

prachtig aangelegde en groene voortuin met een 

overkapte entree krijg je toegang tot de woning. De 

ruime hal brengt je naar de verschillende 

vertrekken. De lichte woonkamer heeft een 

schuifpui naar het buitenterras en een doorgang 

naar de keukenruimte met lichte inbouwkeuken. 

Er zijn in totaal 3 slaapkamers, waarvan de 

achtergelegen hoofdslaapkamer middels de walk-

in-closet te bereiken is. Deze kamer is voorzien van 

een airco-unit en een schuifpui naar de achtertuin 

met het vlonderterras. Naast een separate 

toiletruimte is er een moderne badkamer met 

ligbad (bubbelbad), inloopdouche, wastafelmeubel 

en een 2e toilet. In de bijkeuken zijn de 

witgoedaansluitingen en er is centrale verwarming 

middels een cv-combiketel en een 

luchtverwarmingsketel. Wat wil je nog meer?





Het is fijn en ontspannen wonen in Maasdam, aan 

de achterzijde van de woning heb je vrij uitzicht 

over weilanden. De woning is gelegen in een 

bijzonder rustige wijk met uitsluitend 

bestemmingsverkeer. Aan het eind van de straat 

ligt de Binnenmaas en de wijk is gesitueerd 

midden tussen een natuurgebied en de kom van 

de Binnenmaas met enkele jachthavens. In het 

dorp zijn diverse kleine winkels en een supermarkt, 

de bakker, een Integraal Kind Centrum (waaronder 

een basisschool) en ook opstapplaatsen voor het 

openbaar vervoer richting Dordrecht en 

Rotterdam.





Indeling:


* Voortuin gelegen op het zuidoosten, keurig 

aangelegd met betegeling, grind en groen. Naast 

de woning is een oprit met ruimte voor 2 auto's en 

middels een elektrische sectionaal deur toegang tot 

de garage. De entree van de woning is voorzien 

van een overkapping met ledverlichting. 





Woning: 


* Royale hal voorzien van natuurstenen vloer, 

garderobe, meterkast, vaste kast en kast met de 

opstelling van combiketel. Toegang tot de de 

verschillende vertrekken. 


* Moderne toiletruimte voorzien van wandcloset, 

fonteintje en betegeling.


* Tuingerichte, L-vormige woonkamer voorzien 

van natuurstenen vloer, strakke wand- en 

plafondafwerking met inbouwspots, schuifpui naar 

het terras en toegang tot de keukenruimte.


* Strak afgewerkte inbouwkeuken voorzien van 

diverse apparatuur; gaskookplaat, afzuigkap, oven, 

vaatwasser en 1,5 spoelbak. Deur naar het terras en 

een aparte eethoek. 


* Middels een walk-in-closet toegang tot 

slaapkamer I aan de achterzijde voorzien van 

laminaatvloer, airco-unit en schuifpui naar de tuin. 


* Slaapkamer II voorzien van laminaatvloer en 

plafond met inbouwspots. 


* Moderne badkamer voorzien van betegeling, 

wastafelmeubel met dubbele wastafel, grote 

inloopdouche, whirlpool, 2e toilet en plafond met 

inbouwspots. 

VRAAGPRIJS € 775.000 K.K.
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LEES ALLES OVER VAN HOGENDORPLAAN 9

* Slaapkamer III aan de voorzijde voorzien van 

laminaatvloer en plafond met inbouwspots. Deur 

naar de bijkeuken. 


* Bijkeuken voorzien van tegelvloer met de 

witgoedaansluitingen en middels het halletje een 

deur naar de achtertuin. 


* Garage voorzien van sectionaal deur.





Tuin (rondom):


* Fantastisch aangelegde tuin met een terras, 

diverse hardhouten vlondergedeelten, bestrating, 

grindperkjes, diverse gazonnetjes, een pergola, 

heggen, groen, bomen etc. en geweldig uitzicht 

over de weilanden. 





Algemeen:


* Eigen grond.


* Energielabel A, geldig tot 15 januari 2025.


* De woning is voorzien van houten en kunststof 

raamkozijnen met (grotendeels HR++) dubbele 

beglazing.


* Centrale verwarming en warmwatervoorziening 

middels 2 ketels:


   - HR Heteluchtketel is t.b.v. luchtverwarming 

(Brink B40, 2009).


   - HR Combiketel t.b.v. vloerverwarming en 

warmwatervoorziening (Nefit-Topline, 2008).


* De dakbedekking is van EPDM en het dak is 

voorzien van 16 zonnepanelen (2013).


* De spouwmuren zijn na geïsoleerd en er is 

vloerisolatie aanwezig. 


* Onder de natuurstenen vloeren is er 

vloerverwarming aanwezig. 


* Voor een indicatie van de maatvoering verwijzen 

wij naar de plattegrond.


* Gezien het bouwjaar van de woning wordt er in 

de koopovereenkomst een ouderdomsclausule 

opgenomen.





Persoonlijke noot van de verkopers: 


"Dit huis stond al enige tijd te koop. Het was 

gedateerd. Wij zagen dat de ligging subliem was en 

de afmetingen van zowel woning als perceel 

fantastisch waren. Wij hebben het compleet 

gestript, verbouwd en aangepast aan de huidige 

tijd, de tuin compleet op de schop genomen en 

hebben er een fantastische tijd gehad. Wij zullen de 

vrijheid, de rust en de tuin zeker gaan missen."





Gebruiksoppervlakten en inhoud:





* Wonen ca. 169 m²


* Overige inpandige ruimte ca. 16 m²


* Inhoud ca. 680 m³


* Perceel 955 m²





Bouwjaar woning    : 1972


Oplevering                : In onderling overleg
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ROYALE HAL MET 

NATUURSTENEN 

VLOER
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BADKAMER MET 

INLOOPDOUCHE, 

WHIRPOOL EN 


TOILET
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DRIE SLAAPKAMERS VOORZIEN 
VAN LAMINAATVLOER
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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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KADASTRALE KAART



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Overig, te weten

 - schilderij ophangsysteem X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - glazen plaat (naast koel/vries combinatie X
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LIJST VAN ZAKEN



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - servieskast X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - jacuzzi/whirlpool X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Rolluiken X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Waterslot wasautomaat X

Zonnepanelen X
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LIJST VAN ZAKEN



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - hardhouten terrassen 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!


