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Omschrijving 

 
Unieke kans!   
In de mooiste van de Z-flats gelegen ruim vier v/h vijf-kamer appartement, van maar liefst 108m2 (de 
grootste in het complex) met heerlijk ruim balkon en vrij uitzicht aan beide zijde van het appartement.   
  
Het Sibeliusplein biedt het mooiste uitzicht op het park en op het dak van de A4 tunnel, heeft daar de geen 
"last" van, heeft vrij veel parkeerruimte en een zeer actieve en gezonde Vereniging van Eigenaren.   
  
Indeling Het complex beschikt over een verzorgde, afgesloten entree met bellenplateau, met videofoon en 
toegang tot de 2 liften en het trappenhuis. Aan de andere zijde van het complex is een tweede ingang zodat 
ook bij calamiteiten de woning goed toegankelijk blijft. Op de begane grond bevindt zich de berging en 
tevens een gezamenlijke afvalruimte (deze wordt door de huismeester bijgehouden).   
  
10e Verdieping: Entree, tochtportaal met garderoberuimte, meterkast (4 groepen, met aardlekschakelaar en 
slimme meter).   
Ruime en lichte woonkamer (v/h 2 kamers) met grote raampartij voorzien van elektrische zonwering en in de 
woonkamer groot draai-kiepraam en met vaste kasten (eventueel zijn deze door te breken om een open 
keuken te realiseren). Eventueel is uiteraard de zijkamer weer als slaapkamer te gebruiken, maar ook prima 
als eetkamer of werk/hobbyruimte.   
Ruim balkon welke zowel via de woonkamer als slaapkamer bereikbaar is.   
Gesloten keuken met vaste kast. Keukenblok met losse apparatuur en kunststof draai-kiepraam.   
3 ruime slaapkamers voorzien van tapijt, 2 gelegen aan de voorzijde, waarvan de grootste slaapkamer is 
voorzien van kunststof draai-kiepraam en 1 gelegen aan de achterzijde met toegang tot het ruime balkon   
Betegelde badkamer met douchehoek, wastafel en wasmachineaansluiting.  
Betegeld toilet met fonteintje.   
Ruime bergkast met 120liter boiler.   
  
Bijzonderheden   
Het complex is gebouw in 1971.   
Gelegen op EIGEN GROND.   
Ruime berging en een gezamenlijke doch separate fietsenberging op de begane grond.  
De woning is nagenoeg geheel voorzien van isolerende beglazing.   
Achterzijde voorzien van 2 elektrische zonweringen.   
Verwarming d.m.v. blokverwarming, warm water douche d.m.v. een 120 liter elektrische boiler en warm 
water in de keuken via 10 liter elektrische boiler.   
VvE bijdrage thans € 417,20,-- per maand (inclusief voorschot stookkosten). Hierbij opgemerkt dat de VvE 
bijdrage al is aangepast naar de bestaande gas- en elektraprijzen (verhoging € 150 per maand), dus dit jaar 
geen verrekening achteraf.   
  
April 2022 Algemene ledenvergadering.   
In de VvE bijdrage is naast de gebruikelijke opstal-/brandverzekering, reserveringen voor toekomstig 
onderhoud, huismeester, schoonmaak gemeenschappelijke ruimtes, beheerder en dagelijks 
gemeenschappelijk onderhoud opgenomen. De VvE maakt onderdeel uit van de Groenoord Belangen 
Groep, o.a. inzake het verduurzamingstraject/ "Schiedam van het gas los" en is actief aan een toekomstig 
verduurzamingstraject begonnen. Het complex beschikt op de 13e verdieping over een recreatieruimte waar 
regelmatig activiteiten worden georganiseerd als kaarten, biljarten etc., u kunt hier gebruik van maken maar 
dit is uiteraard geen verplichting.   
  
Oplevering in overleg, maar in principe op redelijk korte termijn mogelijk.   
  
Ligging Het complex is gelegen in de zogenaamde componistenbuurt. Nabij winkelcentrum Hof van Spaland 
maar ook met bijv. de Aldi voor de deur. De snelwegen met o.a. de nieuwe aansluiting op de A4 is makkelijk 
en snel bereikbaar, met goede verbindingen dus naar Rotterdam en Den Haag.   
Het park aan de achterzijde biedt een fijne wandelroute, een trimbaan en een hondenuitlaatplaats-/ ruimte. 
Middels het dijklichaam loopt of fiets u eenvoudig naar de sportvelden, maar ook naar de wande/ fietsroutes 
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van Midden Delfland.   
  
  
Toelichtingsclausule NEN2580: De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is 
bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de 
gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld 
interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.   
  
“Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen 
enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de 
gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.”
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Kenmerken 
Vraagprijs € 295.000,00 
Soort Appartement 
Open portiek Nee 
Aantal kamers 4 kamers waarvan 3 slaapkamer(s) 
Inhoud woning 361 m3 
Gebruiksoppervlakte woonfunctie 108 m2 
Soort appartement Galerijflat 
Bouwjaar 1971 
Ligging Aan park, in woonwijk, vrij uitzicht 
Tuin Geen tuin 
Garage Geen garage 
Energielabel C 
Verwarming Blokverwarming 
Isolatie Grotendeels dubbelglas 
Voorzieningen Buitenzonwering, Lift, Glasvezel kabel 
   

Locatie 
Sibeliusplein 235  
3122 XA  SCHIEDAM 
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Plattegrond appartement 
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Plattegrond berging 
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Kadaster 
 
 

Kadastrale gegevens 
Adres Sibeliusplein 235 
Postcode / Plaats 3122 XA  Schiedam 
Gemeente Schiedam 
Sectie / Perceel Q / 3199 
Oppervlakte  m2 
Indexnummer 371 

Soort Volle eigendom 
 

Kadastrale gegevens 
Adres Sibeliusplein 235 
Postcode / Plaats 3122 XA  Schiedam 
Gemeente Schiedam 
Sectie / Perceel Q / 3199 
Oppervlakte  m2 
Indexnummer 209 

Soort Volle eigendom 
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Kaart van het Kadaster 
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Lijst van zaken 
 

 

 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Woning 
Interieur 

Verlichting, te weten:     

- Inbouwspots/dimmers     

- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers     

- Losse (hang)lampen     

(Losse)kasten, legplanken, te weten:     

-      

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:     

- Gordijnrails     

- Gordijnen     

- Overgordijnen     

- Vitrages     

- Rolgordijnen     

- Lamellen     

- Jaloezieën     

- (Losse) horren/rolhorren     

- Van balkondeuren en alle klapramen     

- Automatisch zonneschermen     

Vloerdecoratie, te weten:     

- Vloerbedekking     

- Parketvloer     

- Houten vloer(delen)     

- Laminaat     

- Plavuizen     

-      

(Voorzet) openhaard met toebehoren     

Allesbrander     

Houtkachel     

(Gas)kachels     

Designradiator(en)     

Radiatorafwerking     

Overig, te weten: 
    

- Spiegelwanden     

- Schilderij ophangsysteem     
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Keuken 
    

Keukenblok (met bovenkasten)     

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 
    

- Kookplaat     

- (Gas)fornuis     

- Afzuigkap     

- Magnetron     

- Oven     

- Combi-oven/combimagnetron     

- Koelkast     

- Vriezer     

- Koel-vriescombinatie     

- Vaatwasser     

- Quooker     

- Koffiezetapparaat     

-      

Keukenaccessoires, te weten:     

-      

 
Sanitair/sauna 

    

Toilet met de volgende toebehoren:     

- Toilet     

- Toiletrolhouder     

- Toiletborstel(houder)     

- Fontein     

Badkamer met de volgende toebehoren:     

- Ligbad     

- Jacuzzi/whirlpool     

- Douche (cabine/scherm)     

- Stoomdouche (cabine)     

- Wastafel     

- Wastafelmeubel     

- Planchet     

- Toiletkast     

- Toilet     

- Toiletrolhouder     

- Toiletborstel(houder)     

-      

-      

Sauna met toebehoren     
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing 
    

Schotel/antenne     

Brievenbus     

Kluis     

(Voordeur)bel     

Alarminstallatie     

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie     

Rookmelders     

(Klok)thermostaat     

Airconditioning     

Warmwatervoorziening, te weten: 
    

- CV-installatie     

- Boiler     

- Geiser     

-      

Screens     

Rolluiken     

Zonwering buiten     

-      

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten: 

-      

-      

Telefoonaansluiting/internetaansluiting     

Veiligheidsschakelaar wasautomaat     

Waterslot wasautomaat     

Zonnepanelen     

Oplaadpunt elektrische auto     

     

Tuin 
    

Inrichting 
    

Tuinaanleg/bestrating     

Beplanting     

     

Verlichting/installaties 
    

Buitenverlichting     

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder     

     

 
Bebouwing 

    

Tuinhuis/buitenberging     

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging     

(Broei)kas     

     

Overig 
    

Overige tuin, te weten: 
    

- (Sier)hek     

- Vlaggenmast(houder)     
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Overig 
    

Zijn er zaken die geen eigendom zijn van verkoper omdat 
er sprake is van een leasecontract of huurcontract. Zo ja, 
neemt verkoper de zaak mee of wordt het betreffende 
contract overgenomen? 

Ja Nee Gaat mee Moet 
worden 
overge 
nomen 

CV     

Boiler     

Zonnepanelen     

     

     

     

     

Bijlage(n) over te nemen contracten: 
    

-  

-  

 

 



MEETRAPPORT

SIBELIUSPLEIN 235, SCHIEDAM

DATUM 12-08-2022
TYPE OP LOCATIE GECONTROLEERD
OBJECT TYPE APPARTEMENT
INMETER WEGMEDEWERKER HUIS IN BEELD

Notities:  

Voor dit meetrapport zijn er
geen notities toegevoegd door
de bouwkundige.
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TOTAAL WONING

TOTAAL GEBRUIKSOPPERVLAKTE WONEN 108.20 M2

TOTAAL OVERIGE INPANDIGE RUIMTE 0.00 M2

TOTAAL GEBOUWGEBONDEN BUITENRUIMTE 11.80 M2

TOTAAL EXTERNE BERGRUIMTE 7.80 M2

TOTAAL INHOUD 361.41 M3

APPARTEMENT

TOTALE OPPERVLAKTE BOUWLAAG 108.20 M2

GEBRUIKSOPPERVLAKTE WONEN 108.20 M2

OVERIGE INPANDIGE RUIMTE 0.00 M2

GEBOUWGEBONDEN BUITENRUIMTE 11.80 M2

EXTERNE BERGRUIMTE 0.00 M2

AFTREKPOSTEN (NISSEN, TRAPGATEN, VIDES, ETC) 0.00 M2

BERGING

TOTALE OPPERVLAKTE BOUWLAAG 0.00 M2

GEBRUIKSOPPERVLAKTE WONEN 0.00 M2

OVERIGE INPANDIGE RUIMTE 0.00 M2

GEBOUWGEBONDEN BUITENRUIMTE 0.00 M2

EXTERNE BERGRUIMTE 7.80 M2

AFTREKPOSTEN (NISSEN, TRAPGATEN, VIDES, ETC) 0.00 M2
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Deze meetinstructie is vastgesteld door NVM, VBO
Makelaar, Vastgoed PRO, Vereniging Nederlandse
Gemeenten en de Waarderingskamer.

Inleiding
Deze meetinstructie geeft een praktische handleiding om de
gebruiksoppervlakte van woningen te meten. De meetinstructie is gericht op
het meten van de gebruiksoppervlakte per individuele woning (de oppervlakte
“achter de voordeur”) en de bij de woning behorende externe bergruimte.
Deze meetinstructie is niet geschikt voor het meten van de
gebruiksoppervlakte van een complex. Als uitgangspunt voor deze
meetinstructie is de gebruiksoppervlakte, ontleend aan artikel 1 van het
Bouwbesluit, genomen. Voor de definitie van de gebruiksoppervlakte verwijst
het Bouwbesluit naar NEN 2580. NEN 2580 vormt daarmee ook de basis voor
deze meetinstructie. In deze meetinstructie wordt de oppervlakte van een
woning gemeten binnen de buitenste/ scheidende wanden (muren) conform
NEN 2580. 

Afwijkingen ten opzichte van de NEN 2580
Er is in deze meetinstructie gekozen om op een aantal aspecten af te wijken
van NEN 2580. Eén afwijkend aspect is dat volgens de norm NEN 2580 de
gebruiksoppervlakte exclusief de oppervlakte van de dragende
binnenwanden wordt gemeten, terwijl in deze meetinstructie inclusief de
oppervlakte van de dragende binnenwanden wordt gemeten. Het is voor deze
meetinstructie daarom niet nodig om te beoordelen of een binnenwand
dragend of niet dragend is. Verder wordt in deze meetinstructie de
gebruiksoppervlakte van een woning onderverdeeld in vier oppervlakten. NEN
2580 kent deze onderverdeling niet. 

Bij de gebruiksoppervlakte van de woning wordt onderscheid gemaakt
tussen: 

• gebruiksoppervlakte wonen; 
• gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte; 
• gebruiksoppervlakte externe bergruimte; 
• en gebruiksoppervlakte gebouwgebonden buitenruimte

Gebruiksoppervlakte (GO)
De gebruiksoppervlakte is gemeten per verdieping op vloerniveau tussen de
opgaande scheidingsconstructies (muren). Incidentele inspringende
gebouwdelen (met een oppervlakte kleiner dan 0,5 m2), zoals bijvoorbeeld
een kolom of schacht, worden tot de gebruiksoppervlakte gerekend. Er dient
gemeten te worden langs de muur. Radiatoren, leidingen, kabelgoten,
wandgoten, kozijnen, vensterbanken etc. kunnen bij de meting worden
genegeerd.
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• de ruimte is bouwkundig slechts geschikt als bergruimte. Voorbeelden
hiervan zijn een kelder, fietsenstalling of een garage;

• er is sprake van een bergzolder, dat wil zeggen een voor mensen
toegankelijke zolder die alleen geschikt is voor incidenteel gebruik. Dit
is bijvoorbeeld het geval als de zolder niet met een vaste trap
bereikbaar is en/of een zolder met onvoldoende daglichttoetreding
(raamoppervlakte kleiner dan 0,5 m2).

Wanneer niet aan de bovenstaande criteria is voldaan, is sprake van
gebruiksoppervlakte wonen. In twijfelgevallen worden ruimten gerekend als
gebruiksoppervlakte wonen. Een gang, keuken, bijkeuken, pantry, vaste kast,
trapkast, meterkast, wasmachine- of cv-ruimte binnen de woning, worden
gerekend tot de gebruiksoppervlakte wonen. De oppervlakte “onder de wand”
die de tussen een gebruiksoppervlakte wonen en een gebruiksoppervlakte
overige inpandige ruimte staat, wordt gerekend tot de gebruiksoppervlakte
wonen.

Gebouw gebonden buitenruimte (GGB)
Een ruimte is gebouwgebonden buitenruimte indien deze ruimte niet of slechts
gedeeltelijk is omsloten door vaste wanden en daardoor geen vaste
buitenomgrenzing heeft. Er is alleen sprake van gebouwgebonden
buitenruimte voor zover het gedeelte naast, op, tegen of aan het
hoofdgebouw (de woning) is gelegen. Denk hierbij aan een balkon, carport,
veranda of dakterras. Bij een appartement gelegen op de begane grond dient
een terras, wanneer en voor zover dit terras rust op een drager die
geïntegreerd is in de bouwconstructie van de woning, ook als
gebouwgebonden buitenruimte te worden beschouwd. Dit is een uitzondering
op de algemene regel en NEN 2580. Voor het bepalen van de
gebruiksoppervlakte van gebouwgebonden buitenruimte wordt onderscheid
gemaakt tussen overdekte ruimte en niet overdekte ruimte:

•  bij overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt de oppervlakte
gemeten tot de verticale projectie van de overkapping;

• bij niet overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt de oppervlakte
gemeten tot de opgaande scheidingsconstructie, bijvoorbeeld een hek,
dakopstand of rand van de vloerconstructie.

Externe bergruimte(n) (EB) 
Een ruimte is een externe bergruimte indien er geen gedeelde muur is met het
hoofdgebouw en de ruimte alleen bereikbaar is door de woning te verlaten.
Verder geldt dat externe bergruimte nooit een woonfunctie kan hebben. Het
meten van de externe bergruimte gebeurt met dezelfde principes als bij het
meten van de woning. Indien er meer externe bergruimten zijn, worden de
gemeten oppervlaktes getotaliseerd tot één gebruiksoppervlakte externe
bergruimte voor de woning. 




