
Speelse woning 
met veel ruimte
BEVERSTRAAT 212, ROTTERDAM

Optie tot bedrijf aan huis



De makelaars
van deze woning
Onze makelaars helpen je graag met al jouw vragen over de woning. 
Bel 0183 67 29 92 of mail naar jimmy@vanekerenkuiper.nl of tessa@vanekerenkuiper.nl

Flexibel en goed bereikbaar!
 Onze 6 makelaars zijn flexibel 
en goed bereikbaar, waardoor 
je altijd snel terecht kunt, ook ‘s 
avonds en in het weekend.

Midden in het werkgebied! 

Je bent van harte welkom voor 
een kop koffie in onze twee 
moderne kantoren op goed 
bereikbare locaties in Leerdam 
en Dalem-Gorinchem.

Alle kennis in huis! 

De kennis van een groot, 
hoogopgeleid team, 
waarbinnen iedere makelaar 
zijn eigen specialisme heeft. 

Ook kun je voor je hypotheek

en verzekeringen bij Van Ekeren 
terecht. 

Vrijblijvende waardecheck 

Heb je een eigen woning 

en ben je benieuwd naar 

de waarde? Wij komen 
kosteloos bij je langs.

Jim Hammer

Tessa van Ekeren

Lees deze brochure voor de ins en outs van de woning. 

Meer weten over Van Ekeren Kuiper?

Bekijk onze website
Blijf op de hoogte en volg ons op Instagram
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https://www.instagram.com/vanekerenkuiper_makelaar/?hl=nl
https://www.vanekerenkuiper.nl/overons/


Kenmerken

Gevel is afgewerkt 
met leistenen! 

Objectgegevens

Vraagprijs € 295.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning tussenwoning

Aantal kamers 4

Inhoud 389 m³

Perceeloppervlakte 103 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

118 m²

Bouwperiode 1997

Ligging in woonwijk

Tuin voor- en achtertuin

Positie hoofdtuin achtertuin op het oosten



Omschrijving
- Ideaal en creatief wonen!

- Mogelijkheid tot het houden van praktijk/kantoor aan huis!

Nabij stadion De Kuip gelegen!



In een rustige straat van de bruisende wijk Hillesluis, 
mogen wij je deze tussenwoning aanbieden, 
gelegen op een kindvriendelijke locatie, in de directe 
omgeving van scholen, speelplaatsen, winkels en 
openbaar vervoer. Deze heerlijke woning uit 1997 
heeft een bijzondere indeling: op de begane grond is 
een tuinkamer en een inpandige berging, de 
woonkamer met keuken en eetkamer zijn op de 
eerste verdieping en op de tweede verdieping krijg 
je 2 slaapkamers ter beschikking. 









Er is centrale verwarming en warmwatervoorziening 
met een combiketel, geheel aluminium 
raamkozijnen met isolerende beglazing. Zowel aan 
de achter- als de voorzijde is een tuin. Erg fraai zijn 
ook de leistenen gevelelementen! Hartelijk welkom!




Kenmerken van de woning: lichte woonkamer met 
deur naar het balkon, een open keuken in rechte 
opstelling, een slaap/werkkamer op de begane 
grond, twee ruime slaapkamers met een badkamer 
op de tweede verdieping.























Het woonhuis is gelegen op een perceel van 103 m² 
en heeft een voor- en achtertuin. Er is voldoende 
parkeergelegenheid aanwezig in de straat. De fijne 
achtertuin is gesitueerd op het oosten en beschikt 
over een achterom.




Globale indeling:

Begane grond: entree met hal; hal met trapopgang, 
toegang tot de inpandige berging, het toilet en 
meterkast, toegang tot de werk/slaapkamer aan 
de tuinzijde, middels de kamer is er de mogelijkheid 
om de achterliggende tuin te bereiken.




Eerste verdieping: ruime woonkamer met veel 
lichtinval en deur naar het balkon op het oosten. De 
open keuken is gesitueerd in een rechte opstelling 
en voorzien van een losse gaskookplaat, losse 
magnetron, spoelbak en losse koelkast. Vanuit de 
keuken is de eethoek te bereiken welke beschikt over 
de trapopgang naar de tweede verdieping. 




Tweede verdieping: overloop met toegang tot alle 
vertrekken op deze etage. Er zijn 2 ruime 
slaapkamers, waarvan één voorzien van een op 
maat gemaakte vaste kast. De badkamer beschikt 
over een toilet, een wastafel, een ligbad en radiator. 









Tuin:

De tuin is gesitueerd aan de voor- en achterzijde 
van de woning. Achter de woning ligt een diepe tuin 
op het oosten. De achtertuin is ingericht met 
sierbestrating, groenvoorzieningen; tevens is er een 
achterom.




Algemeen:

* Erfpachtgrond waarbij de erfpachtcanon is 
afgekocht tot en met 2045.

* Centrale verwarming en warm water met 
combiketel (Intergas, 2016)

* Isolatie van dak, spouw, gevel en vloer; geheel 
isolerende beglazing in aluminium raamkozijnen.

* Gevel is afgewerkt met leistenen.

* Er is voldoende parkeergelegenheid in de directe 
omgeving.





Woonkamer en keuken  
op de eerste 
verdieping!













Bekijk jouw

Bekijk de woning  >

nieuwe
droomwoning
op de website!



Plattegrond

Even binnenkijken? 

Klik hier om de 3D-Plattegrond 

te bekijken. 

Even binnenkijken?

Klik hier om de virtuele tour te bekijken 
van deze woning via Matterport.



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart

Woon je binnenkort 
op deze locatie?”



Aantekeningen



Stappenplan

Een woning kopen doe je niet zomaar. Tenminste, niet iedereen. Welke stappen moeten 

er nu worden doorlopen? Wij vertellen jou de 5 stappen naar jouw droomwoning.

Enthousiast geworden? 
Dan is het tijd om
door te pakken!



Het geld regelen
voor jouw

Maak nu een afspraak voor een gratis 

1e hypotheek-gesprek. Bel ons op 0183 67 29 99, 

of mail naar hypotheken@vanekeren.nl

droomhuis
doe je niet alleen.

Interesse in de woning? 
Neem contact op met 

één van onze kantoren.

Voorwaartsveld 5a

Leerdam



0345 632 100

Beatrixlaan 2a 

Dalem



0183 672 992

vanekerenkuiper.nl

http://www.vanekerenkuiper.nl

