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'S-GRAVENWEG 246
CAPELLE AAN DEN IJSSEL

VRAAGPRIJS € 975.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE

223 m²

INHOUD

920 m³

BOUWJAAR

1927

AANTAL KAMERS

10

AANTAL SLAAPKAMERS

7

PERCEELOPPERVLAKTE

665 m²

TYPE WONING

2-onder-1-kapwoning

ISOLATIE

gedeeltelijk dubbel glas

VERWARMING

c.v.-ketel, open haard

ENERGIELABEL

-



OMSCHRIJVING

Idyllisch gelegen twee-onder-een-kapwoning met 
maar liefst 7 slaapkamers. Het achterste deel van de 
woning is momenteel in gebruik als bed & breakfast. 
Geen zin dus in gedoe als in "Ik Vertrek”? Hier vind je 
een vergunde lopende B&B met 3 slaapkamers, een 
badkamer en een eetkamer. Ook een ideale plek voor 
inwonende ouders of samengestelde gezinnen. Of wat 
dacht je van je kantoor aan huis? Parkeren doe je 
comfortabel op eigen terrein (ca 3 plaatsen).




De 's-Gravenweg, beroemd in de omgeving vanwege 
de woonkwaliteit. Heerlijk groen en rustig wonen 
tegen over de golfbaan en nabij het Schollebos maar 
ook in de buurt van alle voorzieningen zoals winkels, 
restaurants, sportverenigingen, openbaar vervoer en 
scholen. Het Stadsplein van Capelle met winkels en 
horeca en met het Metrostation Capelle Centrum 
liggen zelfs op loopafstand.  Met de metro ben je zo in 
de levendige binnenstad van Rotterdam.




Indeling

Begane grond: 

Via de entree kom je in de ruime hal met prachtige 
trapopgang. Van hieruit is de werkkamer bereikbaar 
welke aan de voorzijde van de woning is gelegen. 
Ideaal voor kantoor aan huis. De woonkamer is bijna 
12 meter lang en heeft diverse sfeervolle details zoals 
de parket visgraat vloer, de marmeren schouw en de 
karakteristieke erker met glas in lood ramen. De grote 
ramen aan de achterzijde zorgen voor een fijne 
lichtinval. 




De woonkeuken is een heerlijke ruimte om met familie 
en vrienden te vertoeven. Hij is luxe uitgevoerd met 
een marmeren blad, diverse apparatuur en voldoende 
kastruimte. De eye catcher is hier het grote 
vrijstaande gasfornuis met dubbele oven waar menig 
kookliefhebber zich naar hartenlust kan uitleven. 




Middels de tussenhal is de Bed & Breakfast van 
buitenaf voor de gasten bereikbaar en tevens van 
binnenuit voor de eigenaren. Vervolgens kom je in de 
eetkamer met toegang naar de slaapkamer, de 
badkamer met douche, toilet en wastafel en trap naar 
de eerste verdieping. Hier tref je nog 2 slaapkamers 
aan. 


Eerste etage van het woonhuis:

Op deze verdieping zijn 4 slaapkamers. De riante 
slaapkamer aan de achterzijde heeft open slaande deuren 
die je schitterend uitzicht bieden op de achtertuin. De 
badkamer heeft een grote inloopdouche, een 
wastafelmeubel, een toilet en een design radiator. Via de 
vlizotrap is de bergzolder bereikbaar.




Kelder:

Door de hoogte van 1.82m is dit een fijne bergruimte waar 
tevens de opstelplaats van de wasmachine en de droger 
is.




Tuin:

Hier heb je het hele jaar door een vakantiegevoel. Wat een 
fantastische plek om na een drukke dag tot rust te komen. 
Zowel aan de voor- als aan de achterzijde heb je vrij 
uitzicht en word je omringd door de natuur. Perfect voor je 
buitenleven in de buurt van de stad! Zie je het al voor je, 

MAARTENHypotheken 



Ben je benieuwd naar wat je precies kunt lenen 
en wat de mogelijkheden zijn? Een nieuwe 
hypotheek is spannend, maar zeker ook leuk! Er 
komt veel kijken bij het inzichtelijk maken van je 
financiële mogelijkheden en daar helpen wij je 
graag bij. Wij denken met je mee, zijn realistisch 
en proberen het vooral zo makkelijk mogelijk te 
maken.



OMSCHRIJVING

Advies nodig bij aankoop?



Een woning kopen is een flinke klus. Zoeken, 
bezichtigen, bieden, de financiering in orde 
maken en tegelijkertijd misschien wel een woning 
verkopen. Wij geloven dat het kopen van een 
woning een feestje moet zijn en nemen dan ook 
een hoop werk uit handen als aankoopmakelaar.

























PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



LOCATIE OP DE KAART

Tekst



Wie is MAARTEN? 
MAARTENMakelaardij is in 2009 opgericht en 
richt zich op aan-, verkoopbegeleiding en 
taxaties van woningen. Met zeven 
wijkvestigingen verdeeld over Rotterdam, 
Drechtsteden en Den Haag kun je altijd rekenen 
op een lokale aanpak.




Je kunt je als woningzoekende bij ons kantoor 
inschrijven, zodat wij jou automatisch op de 
hoogte kunnen houden van het nieuwste 
woningaanbod. Deze service bieden wij gratis 
aan, zodat jij nooit een geschikte woning mist. 
Oriënteer jij je breed? Bij iedere vestiging maak 
je snel een nieuw zoekprofiel aan. 




Daarnaast vind je op onze social mediakanalen 
leuke aankondigingen en meer inspirerende 
content rondom onze woningen.

DE MAKELAAR VAN NU!

 Telefoon: 010 – 81 81 487 

WhatsApp: 06 – 28 46 05 03



rotterdam@maartenmakelaardij.nl

www.maartenmakelaardij.nl 

https://maartenmakelaardij.nl/diensten/woningzoekenden/
https://www.instagram.com/maartenmakelaardij.rdam/
https://www.facebook.com/MAARTENMakelaardij
https://www.linkedin.com/company/maartenmakelaardij/


EEN HYPOTHEEK AANVRAGEN...

ZO WERKT HET



WIJ HELPEN JE VERDER!

Onderzoek plicht 

De verkoper heeft een wettelijke meldingsplicht om 
eventuele gebreken te melden. Een koper heeft ook een 
wettelijke onderzoek plicht en moet zich inspannen om 
o.a. de staat van de woning te onderzoeken. Als 
bepaalde zaken bij verkoper niet bekend zijn, kan een 
verkoper daar ook niets over melden. Denk aan 
bijvoorbeeld de bouwkundige staat van het pand of 
fundering.





Procedure bij biedingen 

Mocht je interesse hebben in de woning dan kun je een 
bod uitbrengen. Wij geven wat extra informatie om het 
proces van bieden duidelijk te maken.




Een bod bestaat uit een prijs in euro’s, een gewenste 
opleverdatum en eventuele voorwaarden. Verder dien je 
aan te geven of je als eigenaar-bewoner of als belegger-
professional biedt.




Hoe breng je een bod uit? Dit kun je doen via het 
platform Move via de pagina van de desbetreffende 
woning. Door de invulvelden weet je precies hoe je het 
voorstel kan omschrijven en wanneer het volledig is. Het 
kan zijn dat wij meerdere biedingen ontvangen. De 
verkoper bepaalt met wie er verder onderhandeld wordt 
of wie de koper wordt. Indien er een bepaalde 
procedure geldt (bijv. een inschrijving of via ons Online 
Bied-systeem), dan word je hier via de e-mail van op de 
hoogte gebracht.





Voorbehoud financiering 

Bij het maken van een voorbehoud van financiering geef 
je aan de woning te kopen, mits er een financiering bij 
een hypotheekverstrekkende instelling verkregen wordt. 
Je kunt een voorbehoud opnemen voor de volledige 
koopsom of voor een gedeelte hiervan. Het advies is om 
dit te overleggen met je hypotheekadviseur. Bij het 
accepteren van dit voorbehoud werken wij mee aan de 
taxatie van de woning door een onafhankelijke taxateur.




Als je geen gebruik maakt van een voorbehoud 
financiering kan een eventuele benodigde taxatie pas na 
het verlopen van de drie dagen wettelijke bedenktijd 
worden uitgevoerd.

Bouwkundige keuring 

Bij het maken van een voorbehoud voor een 
bouwkundige keuring geef je aan dat je de woning 
bouwkundig wilt laten onderzoeken door een 
professionele partij. Er zal een termijn worden 
opgenomen in de koopovereenkomst tot wanneer je 
gebruik kunt maken van dit voorbehoud. Ook kunnen er 
inhoudelijke afspraken gemaakt worden ten aanzien van 
de toestand van de woning.





Funderingsonderzoek 

Op de website van het Funderingsloket kun je actuele 
informatie over funderingen vinden. Op de 
funderingskaart van Rotterdam kun je zien of de woning 
zich in een geel, oranje of rood gebied bevindt. Als er 
funderingsonderzoek is verricht wordt dit aangegeven 
met dikgedrukte zwarte omlijning. Zodra je hierop klikt 
wordt het funderingsrapport geopend.





Overeenkomst 

De koopovereenkomst is gesloten wanneer de 
overeenkomst door beide partijen is getekend. Wanneer 
je koopt als belegger en de woning gaat exploiteren, 
dan is een mondeling akkoord voldoende en is de koop 
direct gesloten. 





Ouderdomsclausule 

Wanneer een woning ouder is, heeft de woning niet alle 
(technische) kenmerken van een nieuwbouwwoning. Er 
wordt een ouderdomsclausule opgenomen in de 
koopovereenkomst wanneer een woning ouder is dan 
zestig jaar. De ouderdomsclausule is bedoeld om de 
koper erop te wijzen dat hij niet dezelfde eisen mag 
stellen aan deze woning als een nieuwbouwwoning. 





Niet bewonersclausule 

Wanneer de verkoper niet (recent) in de woning heeft 
gewoond wordt er een niet bewonersclausule 
opgenomen in de koopovereenkomst. In dit geval kan 
de verkopende partij niet alles van de woning weten. 



WIJ HELPEN JE VERDER!

Handige websites





www.bouwtechnokeuringnederland.nl

www.perfectkeur.nl

www.rotterdam.nl/loket/omgevingsvergunning-bouwen

www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/funderingsloket

www.kcaf.nl

www.ruimtelijkeplannen.nl

www.dcmr.gisinternet.nl

www.zoekuwenergielabel.nl 





Nog meer vragen? 

Scan de QR-code voor onze FAQ!

Heb je interesse in deze woning? 

Laat het ons weten!




MAARTENMakelaardij

Hoofdkantoor: Maaskade 121, 3071 NK Rotterdam

Kantoor Kralingen: Vlietlaan 10, 3061 DW Rotterdam

Kantoor Zuid: Laan op Zuid 1453, 3072 DB Rotterdam




Telefoon: 010 – 81 81 487

WhatsApp: 06 – 28 46 05 03






rotterdam@maartenmakelaardij.nl

www.maartenmakelaardij.nl 




DE MAKELAAR VAN NU!





HEB JE INTERESSE IN 

DEZE WONING?

LAAT HET ONS WETEN!

MAARTENMakelaardij


Hoofdkantoor: Maaskade 121, 3071 NK Rotterdam


Kantoor Kralingen: Vlietlaan 10, 3061 DW Rotterdam


Kantoor Zuid: Laan op Zuid 1453, 3072 DB Rotterdam
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