
GROENELAAN 2

3114 CG SCHIEDAM



INLEIDING

GROENELAAN 2, 3114 CG SCHIEDAM


Starters opgelet!!!! Meubeltjes erin koffers pakken en klaar.

Leuke, goed onderhouden en zonder klussen te betrekken 4-kamer (3-slaapkamers) 
eengezinswoning/hoekwoning met groot dakterras.




De woning is gelegen in de Schiedamse woonwijk “ De Gorzen”. Een gezellige en levendige 
volksbuurt met een dorpsachtig karakter met veelal woningen uit begin van de twintigste 
eeuw.  Voor de dagelijkse boodschappen en buurtwinkeltjes kunt u eveneens op de 
Groenelaan terecht. Kindvriendelijk met diverse basisscholen en kinderdagopvang op korte 
afstand.




Ook de Maasboulevard bevindt zich in de Gorzen. Uitzicht over de Maas en op de skyline van 
Rotterdam en vele Schiedammers die aan het water vertoeven in de zomermaanden. Fietsen, 
zonnebaden, wandelen en skaten. 
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Begane grond

Begane grond: Entree/hal met meterkast. 
De woonkamer met open keuken is netjes 
afgewerkt en heeft een goede lichtinval 
door het grote raam en het hoge plafond. 
De keukeninrichting in U-opstelling is 
modern met veel werk en bergruimte en 
voorzien van diverse inbouwapparatuur.

Aan de achterzijde in de aanbouw is de 
badkamer gesitueerd met een douche en 
toilet. De extra kamer die via de 
badkamer bereikbaar is,  is voorzien van 
een wastafel en een vaste kast met de 
opstelplaats voor wasmachine en droger. 
Tevens is er een deur naar buiten die 
uitkomt op het achter- en zijgelegen 
gangpad.




1e etage:  Overloop met toegang tot de 3 
slaapkamers, een extra toilet en het op de 
aanbouw gesitueerde grote dakterras.




Ook deze gehele etage is netjes afgewerkt 
en voorzien van een laminaat vloer. 
Bovendien is deze etage voorzien van 
airconditioning.
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Bijzonderheden:




-	Eigen  grond

-	Bouwjaar 1909 maar geheel gemoderniseerd naar hedendaags comfort.

-	Gas/elektra v.v. slimme meter!

-	Rolluiken op 1e etage 

-	Grotendeels voorzien van dubbel glas

- Dakisolatie

- Wandisolatie op 1e etage.

- Airco op 1e etage

-	Gehele woning (m.u.v. sanitaire ruimtes) voorzien van laminaat vloer.

-	Veel praktische bergruimte

- CV combiketel (2014)

-  Perceel belast met recht van overpad over gangpad ten behoeve van naast gelegen percelen 
(Groenelaan 2a, b en c). 




Deze informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Moerman 
& De Jong Makelaars geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde 
gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze 
informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.







Overdracht

Vraagprijs € 157.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

Eigendomsrechten Geheel perceel

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1909

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Isolatievormen Dakisolatie

Gedeeltelijk dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 64 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 76,1 m²

Inhoud 270 m³

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

10,9 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

 

Locatie

Ligging In woonwijk

 

CV ketel

Bouwjaar 2014

Combiketel Ja

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

 

Kadastrale gegevens

KENMERKEN




Eigendom Eigen grond

KENMERKEN




TEKENINGEN
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Lange Kerkstraat 80

3111 NR Schiedam


010-4264450

info@moerman-dejong.nl


