
In-stap-klaar appartement  
met prachtig uitzicht!

De la Reijstraat 610
Ridderkerk

€ 250.000,- k.k.



Bouw

Soort woning Portiekflat

Bouwjaar 1976

Locatie

Woonoppervlakte 65 m²

Inhoud 251 m3

Aantal kamers 2

Aantal badkamers 1

Aantal woonlagen 1

Voorzieningen

Verwarming Blokverwarming & vloerverwarming (badkamer)

Warm water Elektrische boiler (eigendom)

Tuin Balkon (oosten)

Parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Berging Inpandige berging

Bijzonderheden
Prachtig uitzicht door de ligging van het appartement op een hoek

Ligging

Op loopafstand van winkelcentrum “De Werf“, de waterbus, bushaltes en de uitvalswegen

De la Reijstraat 610Kenmerken



Modern, eigentijds en goed 
afgewerkt appartement!
Waanzinnig uitzicht, veel daglicht door extra ramen in de zijgevel, gestuukte muren en 

plafond, mooie eikenhouten vloerdelen, luxe keuken met kookeiland en echt elke dag 

genieten van het uitzicht over het water? Niet alleen vanuit de woonkamer geniet je 

van dit uitzicht maar ook bij het opstaan in de slaapkamer of tijdens het maken van 

je eerste bakje koffie in de keuken! De mooie vergezichten over de rivier de Nieuwe 

Maas, Donckse bos of richting Rotterdam zorgen ook in de avond voor veel geniet 

momenten. Dit ruim opgezette 2-kamer HOEK-appartement is grotendeels in 2018 

gemoderniseerd en is gelegen op de 12e verdieping die bereikbaar is met een liftinstal-

latie of via het trappenhuis. Een royale en lichte woonkamer met toegang tot een ruim 

balkon gelegen op het oosten zal het prachtige uitzicht benadrukken. De vergezichten 

over de rivier, Rotterdam en Ridderkerk zullen elk moment van de dag zorgen voor 

een bijzonder uitzicht. De luxe open keuken met kookeiland (2012) en een gemoder-

niseerde badkamer - en toilet zorgen voor aanvullend woongenot. 

Uiteraard is het appartement volledig voorzien van dubbele beglazing. Een ruime ber-

ging tref je aan op de begane grond. Verwarming vind plaats via centrale voorziening. 

Warm water d.m.v. elektrische boiler (eigendom). Actieve vereniging van eigenaren 

met servicekosten, stookkosten en onderhoudskosten. Woonoppervlakte ca.65m2. 

Het appartementencomplex waar dit mooie appartement deel vanuit maakt is 

voorzien van een ruime entree met brievenbussen, camerabewaking, intercom en 

elektrische schuifdeuren. Een afgesloten hal met toegang tot de liften, bergingen en het 

trappenhuis. Het appartementencomplex ligt erg gunstig op loopafstand van winkel-

centrum ‘’De Werf ’’, de waterbus, bushaltes en de uitvalswegen. Binnen 10 minuten sta 

je in Rotterdam! 
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Indeling (1/4)

Woonverdieping 

Entree, ruime hal met videofooninstallatie, vaste kast met wasmachine-

aansluiting en boiler opstelling. Een mooie vaste schuifkastenwand met 

spiegeldeuren zorgen voor veel extra opbergruimte voor o.a. de garderobe.  

De hal is evenals alle overige ruimtes in het appartement voorzien van een 

eiken lamelparket vloerdelen en de wanden en plafond zijn mooi gestuukt.  

De lichte woonkamer (ca.35.5m2) met open keuken geeft direct bij 

binnenkomst een prachtig uitzicht door de extra ramen in de zijgevel. 
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Indeling (2/4)



De luxe open keuken met kookeiland is direct naast het raam geplaatst waar-

door het tijdens het koken, terwijl je gasten een wijntje aan het kookeiland 

drinken, het een mooi vergezicht geeft. De keukeninstallatie is voorzien van 

inbouwapparatuur waaronder een vaatwasser, combi-oven, koelkast, inductie 

kookplaat en afzuigkap.

Naast het kookeiland met zit-bar is er een goede ruimte voor een eetgelegen-

heid. De fijne zithoek direct naast het buitenterras is royaal opgezet om een 

zithoek te creëren. De radiator in de woonkamer is uit het zicht onttrokken 

door de geplaatste radiator ombouw met vensterbank. 
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Het ruime zonnebalkon (ca.9m2) waar je heerlijk kunt genieten van een mooi 

vrij uitzicht is voorzien van houten vlonders! 



Indeling (3/4)
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De hal biedt tevens toegang tot de geheel licht betegelde badkamer met 

douchecabine, vloerverwarming, wastafel met spiegel en toilet. Direct naast de 

badkamer is de ruime slaapkamer gesitueerd en groot ca.12m2. Deze slaapkamer 

is evenals alle overige ruimtes in het appartement goed afgewerkt, voorzien van 

gestuukte muren/plafond en eiken houten lamelparket vloerdelen. Ook in de 

slaapkamer is de radiator uit het zicht onttrokken door de geplaatste ombouw.



Indeling (4/4)
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Woning

Interieur

Verlichting, te weten:

- Inbouwspots/dimmers x

- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers x

- Losse (hang)lampen x

(Losse)kasten, legplanken, te weten:

- Kledingkast slaapkamer x

- Nachtkastje slaapkamer x

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:

- Gordijnrails x

- Gordijnen x

- Overgordijnen x

- Vitrages x

- Rolgordijnen x

- Lamellen x

- Jaloezieën x

- (losse) horren/rolhorren x

Vloerdecoratie, te weten:

- Vloerbedekking x

- Parketvloer x

- Houten vloer(delen) x

- Laminaat x

- Plavuizen x

(Voorzet) openhaard met toebehoren x

Allesbrander x

Houtkachel x

(Gas)kachels x

Designradiator(en) x

Radiatorafwerking x

Overig, te weten:

- Spiegelwanden x

- Schilderij ophangsysteem x

- TV dressoir, TV met toebehoren x

- Barkruken, kast woonkamer x

Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) x

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:

- Afzuigkap x

- Close-in boiler x

- Oven x

- Koelkast x
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- Vaatwasser x

Keukenaccessoires, te weten:

- Prullenbak x

Sanitair/sauna

Badkameraccessoires:

- Spiegel x

- Badkamermeubel x

- Wasmachine x

- Droger x

Exterieur/Installaties/Veiligheid/Energiebesparing

Schotel/antenne x

Brievenbus x

Kluis x

(Voordeur)bel x

Alarminstallatie x

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie x

Rookmelders x

(Klok)thermostaat x

Airconditioning x

Warmwatervoorziening, te weten:

- CV-installatie x

- Boiler x

- Geiser x

Screens x

Rolluiken x

Zonwering buiten x

Telefoonaansluiting/internetaansluiting x

Veiligheidsschakelaar wasautomaat x

Waterslot wasautomaat x

Zonnepanelen x

Oplaadpunt elektrische auto x

Tuin

Inrichting

Tuinaanleg/bestrating x

Beplanting x

Tuinstoelen x

Verlichting/installaties

Buitenverlichting x

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder x

Overig

Overige tuin, te weten:

- (sier)hek x

- Vlaggenmast(houder) x

CV x

Boiler x

Zonnepanelen x
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Zijn er zaken die geen eigendom zijn van 
verkoper omdat er sprake is van een leasecon-
tract. Zo ja, neemt verkoper de zaak mee 
of moet het betreffende contract worden 
overgenomen? 
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Woonverdieping



Berging
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Bijzonderheden
- In-stap-klaar appartement, gemeubileerde oplevering mogelijk;- 

- Modern, eigentijds en goed afgewerkt: gestuukte muren, plafond met inbouwverlichting;

- Het gehele appartement is voorzien van een eiken lamelparket vloerafwerking;

- Prachtig uitzicht door de ligging van het appartement op een hoek;

-   Ruime berging op de begane grond!



Uittreksel Kadastrale Kaart
Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 15 juli 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Ridderkerk
G
3432

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele

eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: de la Reijstraat610
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Over Ridderkerk
De gemeente Ridderkerk telt ca.46.500 inwoners en heeft een goede 

aansluiting met de omliggende gemeentes. De snelwegen A15 en A16 zijn 

goed bereikbaar en binnen 10 minuten ben je in Rotterdam. De aansluitingen 

met het openbaar vervoer zijn ideaal te noemen. 

Het oude centrum van Ridderkerk kent tal van mooie bezienswaardigheden 

en heeft een goed winkelaanbod. Ook in de directe omgeving is een 

goed winkelcentrum aanwezig. Ridderkerk kent veel sport en recreatie 

mogelijkheden en heeft een rijk verenigingsleven. 

De rijke historie van Ridderkerk gaat terug van voor 1300. Een bijzondere 

opgraving was die van het Huis te Woude aan de Ringdijk in 1968. In 1371 was 

daar een kasteel in aanbouw dat nooit helemaal is voltooid. Huis te Woude is 

nog steeds te bewonderen en ligt op fietsafstand van dit leuke appartement. 

Zo zijn er nog tal van leuke ontdekkingen die dichtbij dit appartement te 

ontdekken zijn! 



Wij zijn een betrokken en  dynamisch team 

met een enorm plezier in het vak en 100% 

aandacht voor onze klanten. Ons kantoor is 

6 dagen per week geopend en we  kennen de 

weg als geen ander in  IJsselstein e.o. 

 

Vanzelfsprekend verstaan wij ons vak;  hebben 

jarenlange ervaring en zijn tevens aangesloten 

bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars 

[NVM]. 

Lees meer over ons  en onze diensten op  

www.vanoord makelaardij.nl

Van Oord Makelaardij
Benschopperstraat 35

3401 DG IJSSELSTEIN UT

Direct contact

Telefoon: 030 - 68 68 280

info@vanoordmakelaardij.nl

David van Oord

Johan Leenheer

Bas Dinkelaar

Shauny Zwaan

Noëlle Ockhuizen


