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Beierlandsestraat 25
Schiedam
Vraagprijs € 499.000 K.K.
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Overdracht

Vraagprijs € 499.000,- k.k.

Aanvaarding Direct

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1907

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dakisolatie

Dubbel glas

Muurisolatie

Vloerisolatie

Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 99 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 136,85 m²

Inhoud 537 m³

Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 22,59 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 2

Aantal balkons 1

 

Locatie

Ligging In woonwijk

Nabij openbaar vervoer

Nabij winkelcentrum

 

Tuin

Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja

Oriëntering Zuidoost

Kenmerken



Heeft een achterom Ja

Staat Goed onderhouden

Tuin 2 - Type Zonneterras

Tuin 2 - Oriëntering Zuidoost

Tuin 2 - Staat Goed onderhouden

 

Energieverbruik

Energielabel A

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2022

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Vloerverwarming (gedeeltelijk)

Heeft een balkon Ja

Glasvezelaansluiting aanwezig Ja

Tuin aanwezig Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

Kenmerken
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Omschrijving
Pure luxe, dat is deze recent compleet verbouwde woning. 


De gevels zijn uit 1907 en verder is alles van 2022! 


De renovatie in 2021/2022 is op een zeer hoog niveau uitgevoerd waarbij de gevels zijn blijven staan, maar vrijwel de 

gehele binnenkant van het huis van de begane grond vloer t/m het dak compleet gerenoveerd is.


De woning is ruim 137 m2 groot en heeft een flinke tuin en een groot terras aan de achterzijde op het zuid-oosten.


Op de begane grond een ruime woonkamer met open keuken en een slaap-/werkkamer aan de tuin. Op de 1e 

verdieping 2 ruime slaapkamers, een héérlijke badkamer en balkon. En op de 2e verdieping een riante 4e slaapkamer 

met wederom een héérlijke badkamer en een dakterras.


De woning ligt in Schiedam Oost, dichtbij de fijne winkelstraat Groenelaan.  





Indeling 





Entree aan de Beierlandsestraat. Woonkamer met tegelvloer en vloerverwarming en zeer luxe open keuken met 

luxe inbouwapparatuur aan de voorzijde van de woning. 


Aan de achterzijde een hal met toilet en een flinke slaap-/werkkamer aan de tuin.


De achtertuin ligt op het zuid-oosten en geeft toegang tot het eerste dakterras waar u vrijwel de gehele dag van de 

zon kunt genieten.


In de woonkamer een halfopen trap naar de eerste verdieping.





Op de eerste verdieping zijn twee ruime slaapkamers en een zeer luxe badkamer met inloopdouche, een prachtig 

badkamermeubel met dubbele wastafel en het tweede toilet. De gehele verdieping is voorzien van een prachtige 

parketvloer.





Op de tweede verdieping vind je de 4e slaapkamer welke riant te noemen is. Deze tweede slaapverdieping heeft een 

eigen badkamer, wederom zeer luxe met een fraai dubbel wastafelmeubel, een derde toilet en een lekker ligbad. 

Ook deze verdieping is voorzien van een prachtige parketvloer. Aan de achterzijde een tweede dakterras, wederom 

op zuidoost gelegen.





Voor de exacte indeling en afmetingen kun je de plattegronden raadplegen.





Kenmerken: 


- Bouwjaar 1907


- Compleet vernieuwd in 2021/2022


- Zeer luxe uitgevoerde renovatie


- Kunststof kozijnen met dubbel glas


- Twee terrassen aan de achterzijde op het zuidoosten




- Flinke achtertuin op zuidoost


- Woonoppervlakte ca.137 m2 


- Ruime lichte woonkamer met luxe open keuken


- 4 Slaapkamers 


- Parketvloer op de slaapverdiepingen


- Eigen grond


- Verwarming en warm water via CV-combiketel


- Vloerverwarming op de begane grond


- Oplevering in overleg, kan snel


- Vraagprijs € 499.000


- Niet zelfbewoningsclausule van toepassing





Wij handelen alle bezichtigingsaanvragen af op volgorde van binnenkomst via Funda. Daarom adviseren wij u om bij 

interesse direct via Funda een aanvraag voor een bezichtiging te doen.


 


BOS Makelaardij is de VBO-makelaar van de verkoper. Wij adviseren u uw eigen makelaar in te schakelen om uw 

belangen te behartigen bij de aankoop van deze woning. Vraag uw aankoopmakelaar om mee te gaan bij uw 

bezichtiging, want voor een tweede bezichtiging is door de huidige vraagdruk vaak geen mogelijkheid.





Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in 

onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie.
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Kadastrale kaart



Locatie



beierlandsestraat25.nl

Beierlandsestraat 25, Schiedam

Scan deze code


 en bekijk de woning 

op je mobiel!
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Bekijk deze woning online!



interesse
in deze mooie woning?
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