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KENMERKEN
Woonoppervlakte

108 m²
Inhoud

391 m³

Perceeloppervlakte

54 m²
Energielabel

E



OMSCHRIJVING
Sfeervolle woning met karakteristieke gevel op 
toplocatie!




Aan het water van de Schiedamse Schie en op ca. 1 
minuut loopafstand van Station Schiedam Centrum 
(metro en trein) is deze 5-kamerwoning ideaal 
gelegen. De historische binnenstad, maar ook o.a. het 
Theater aan de Schie, Pathé, supermarkten, sport- en 
basisscholen, gezellige horeca en leuke winkels 
bevinden zich in de directe omgeving. 




Tevens zijn diverse grote uitvalswegen (A20, A4) 
binnen 5 autominuten te bereiken. Kortom: fijn 
centraal wonen in het mooiste stukje van Schiedam!




Indeling

Entree: 

Via de hal is de woonkamer te bereiken. De 
woonkamer is groot en diep van opzet. Grote 
raampartijen aan de voorzijde zorgen voor fraai 
natuurlijk licht. 




Tevens beschikt de woonkamer over een houten 
vloer en een houtkachel, erg sfeervol!  




De woonkamer staat in directe verbinding met de 
openkeuken, wat ruimtelijk aanvoelt. De keuken 
beschikt over: 5-pits gasfornuis, inbouw: -oven, -
vaatwasser, -koelkast, -vriezer en veel 
opbergmogelijkheden. Tevens is door dakramen in 
de keuken ook deze ruimte fraai natuurlijk belicht. 




Grenzend aan de keuken is de badkamer en de 
berging.




De betegelde badkamer is voorzien van: 
inloopdouche, wastafel met onderkast, ligbad en 
toilet. 

In de berging is de witgoed aan- en afvoer 
gesitueerd.




Eerste verdieping:

De overloop biedt toegang tot twee slaapkamers en 

het dakterras.

De slaapkamer aan de voorzijde is ruim genoeg voor 
het plaatsen van een groot tweepersoonsbed en 
royale (garderobe)kasten. 




De slaapkamer aan de achterzijde is perfect te 
gebruiken als gastenkamer of werk/hobbykamer. 




Via deze kamer heb je direct toegang tot het grote 
dakterras. Hier vind je genoeg plek om een gezellig 
terras en zithoek te realiseren. Heerlijk om hier 's 
zomers te genieten!




Tweede verdieping: 

Op de tweede verdieping zijn wederom 2 ruim 
bemeten slaapkamers gesitueerd. Door de ruimte en 
de indeling biedt deze woning enorm veel 
mogelijkheden om compleet naar wens te maken. 















Interesse? Wij nemen graag de tijd voor je! Plan een 
afspraak in en we laten je de woning graag zien. Voor 
jouw gemak zijn wij ook in de avond of in het 
weekend bereikbaar.  




Onze makelaars nodigen je graag uit.





























PLATTEGROND



PLATTEGROND EERSTE



PLATTEGROND TWEEDE



KADASTRALE KAART



LOCATIE

Woon jij straks in deze omgeving?



LIJST VAN ZAKEN



LIJST VAN ZAKEN



LIJST VAN ZAKEN



LIJST VAN ZAKEN



LIJST VAN ZAKEN



INTERESSE?

NEEM CONTACT OP

MET ONS KANTOOR

Link voor de bieding 

krijgt u via de mail 

Kanaaldijk N.W. 21a, 5707 LA in Helmond

0492 79 29 95

info@debrabantmakelaar.nl


