
3342 AB HENDRIK-IDO-AMBACHT

REEWEG 34

VRAAGPRIJS € 875.000 K.K.

200 m² wonen 7 slaapkamers 1991 544 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 € 875.000 k.k.

Oplevering Beschikbaar

BOUWVORM
Soort object herenhuis

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 1991

Soort dak -

Ligging aan drukke weg, in woonwijk, beschutte ligging

OPPERVLAKTEN EN INHOUD
Woonoppervlakte 200 m²

Overige inpandige ruimte -

Gebouwgebonden buitenruimte 14 m²

Externe bergruimte 207 m²

Inhoud 723 m³

Perceeloppervlakte 544 m²

INDELING
Aantal kamers 8 (waarvan 7 slaapkamers)

Aantal woonlagen 6

Voorzieningen tv kabel

ENERGIE

Isolatie dubbel glas

Verwarming c.v.-ketel

Warmwater c.v.-ketel, elektrische boiler eigendom

Cv-ketel 2018



Kadastrale aanduiding Hendrik-Ido-Ambacht, D, 1186, 2515

Eigendomssituatie Volle eigendom, Volle eigendom

Ligging aan drukke weg, in woonwijk, beschutte ligging

Tuin achtertuin, voortuin

Achtertuin 125 m² (1000 cm diep en 1250 cm breed)

Ligging tuin west

Balkon / dakterras west

Parkeergelegenheid openbaar parkeren

KADASTRALE GEGEVENS

BUITENRUIMTE

BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN

4 - REEWEG 34 HENDRIK-IDO-AMBACHT



- 5REEWEG 34 HENDRIK-IDO-AMBACHT

LEES ALLES OVER REEWEG 34

REEWEG 34 in HENDRIK IDO AMBACHT is een in 1991 gebouwd woonobject dat 
je kunt omschrijven als UNIEK en VEELZIJDIG! 

Het markante VRIJSTAANDE HERENHUIS biedt werkplaats of bijvoorbeeld de stalling van 1 of 

behalve 9 vertrekken een fraaie aangelegde tuin meerdere auto's, caravan etc. 


MET MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSRUIMTE Kortom: een echte aanrader! Hartelijk welkom voor 

voorzien van kantoorruimte, opslagplaats en een bezichtiging.   


bovengelegen ontspanningsruimte met 


barvoorziening en vide. 
 
 Indeling:

De woonlocatie is om meerdere redenen fijn te 

noemen. De  straat ligt in een historisch stukje van 

Hendrik Ido Ambacht met dichtbij de Waal als 

zwem- en vaarwater en op loopafstand van 

dagwinkels (Bakkerij en Albert Heyn), maar ook 

winkelcentrum "De Schoof" is op korte afstand. 

Verder zijn er verschillende eetgelegenheden als 

Eeterij & Tapperij ' t Ambacht, Bella Milano en de 

Heeren van Ambacht in de buurt. Scholen en 

andere sociale voorzieningen zijn allemaal aan te 

lopen of goed met de fiets te bereiken. Op 3 

minuten lopen is er een bushalte en via de 

uitvalswegen is er een aansluiting op de A15 en 

A16. 





Het woonhuis met maar liefst 200 m2 

gebruiksoppervlakte wonen is landelijk ingericht 

en goed verzorgd. In alle vertrekken kun je zien dat 

er oog is geweest voor smaak en detail. In het 

woonkamer gedeelte aan de achterzijde valt de 

stijlvolle schouw met houtkachel in het oog. Zo is 

de inbouwkeuken passend bij de inrichting en 

voorzien van alle gewenste apparatuur. De 

slaapverdiepingen tellen in totaal 7 slaapkamers, 

met op de eerste verdieping een luxe badkamer. 

Ook is er een bergzolder.


De tuin rondom het huis biedt niet alleen veel 

vrijheid, maar ook de mogelijkheid om kinderen 

alle vertier te geven. Dat geldt in het bijzonder wel 

voor de schuur met barvoorziening en 

aantrekkelijk zitje. De andere schuur kan 

multifunctioneel worden gebruikt als opslag, 

Begane grond


* Een afgescheiden voortuin met voetpad naar de 

voordeur. 


* Woningentree; hal voorzien van klassieke 

vloertegels natuursteen met vloerverwarming.


meterkast en separate toilet ruimte met wandcloset 

en fonteintje. 


* Voorkamer voorzien van massief eiken 

parketvloer en fraaie schuifdeuren als afscheiding 

naar de achterkamer. 


* Achterkamer voorzien van massief eiken 

parketvloer prachtige schouw met houtkachel en 

schuifpui als toegang naar de achtertuin. 


* Half-open keuken voorzien van stijlvolle 

inbouwkeuken voorzien van diverse apparatuur, 

klassieke vloertegels natuursteen met 

vloerverwarming en toegang tot de bijkeuken. 


* Bijkeuken met bergkasten, wasmachine-

aansluiting en toegang tot de achtertuin.


* Achtertuin gelegen op het westen, voorzien van 

een stijlvolle terrasinrichting, gedeeltelijke 

terrasoverkapping, mooie haagstruiken en 

bijvoorbeeld een leuke speelplek voor kinderen, 

zoals de plek met de trampoline.


* De multifunctionele bedrijfsruimte maakt het 

mogelijk om vanuit huis te werken. Behalve de 

kantoorruimte is er een grote werkplaats of 

stallingsplaats voor een caravan of een of meer 

auto's. Bovenin de schuur is er naaste de vide een 

ruimte voor ontspanning met een leuk zitje en 

barvoorziening. 
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LEES ALLES OVER REEWEG 34

VRAAGPRIJS € 875.000 K.K.

Eerste verdieping
 
 Gebruiksoppervlakten en inhoud:


* Overloop voorzien van laminaatvloer en toegang * Wonen ca. 200 m²


tot alle vertrekken. 
 * Externe bergruimte ca. 207 m²


* Luxe badkamer voorzien van moderne * Gebouwgebonden buitenruimte ca. 14 m²


betegeling, inloopdouche, badmeubel met dubbele * Perceeloppervlakte ca. 544 m²


wastafel, 2e toilet (wandcloset). 
 * Inhoud ca. 723 m³


* Slaapkamer I (voorzijde) voorzien van 


laminaatvloer en wastafel
 Bouwjaar woning   : 1991.


* Slaapkamer II (voorzijde) voorzien van Oplevering               : In onderling overleg

laminaatvloer en schuifdeurenkast.


* Slaapkamer III (achterzijde) voorzien van 

laminaatvloer en vaste kasten en toegang tot het 

balkon met dakterras. 






 Tweede verdieping


* Overloop voorzien van laminaatvloer en toegang 

tot alle vertrekken.  Vlizotrap naar bergzolder en 

vaste kast op de overloop


* Slaapkamer IV (voorzijde) voorzien van 

laminaatvloer. 


* Slaapkamer V (voorzijde) voorzien van 

laminaatvloer, extra kantelraam en kastruimte.


* Slaapkamer VI (achterzijde) voorzien van 

laminaatvloer en vaste kast. 


* Slaapkamer VII (achterzijde) voorzien van 

laminaatvloer en vaste kast. 






 Algemeen:


* Eigen grond.


* De woning is geheel voorzien van hardhouten 

kozijnen met isoleren beglazing.


* Centrale verwarming en warmwatervoorziening 

middels HR-combiketel (Nefit Topline, bouwjaar 

2018)  De bedrijfsruimte is voorzien van een 

inbouwboiler.


* In 2020 zijn er 36 zonnepanelen geïnstalleerd op 

de bedrijfsruimte. 


* Voor een indicatie van de maatvoering verwijzen 

wij naar de plattegrond.
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LUXE BADKAMER VAN MODERNE 

BETEGELING! 
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STIJLVOLLE HALF- 

OPEN KEUKEN!
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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!


