
Molensteeg 16


Ridderkerk

Vraagprijs € 687.500 k.k.



Omschrijving
Vrijstaand, karakteristiek en een top locatie!



Is dit wat u zoekt in een woning? Kom dan snel kijken en maak een afspraak met ons 
kantoor!



Aan de beschutte Molensteeg in het centrum van Ridderkerk vindt u dit prachtige, 
karakteristieke, vrijstaande herenhuis! Dit pareltje is gelegen op een perceel van maar liefst 
660m2 en grenst aan zowel water als aan een park! De woning is in 2017 grotendeels 
gerenoveerd tot op de balken van de begane grond vloer toe. Zo is de woning voorzien van 
parkeergelegenheid op eigen grond, een nieuwe begane grond vloer met eikenhout parket 
gelegd in een visgraat model, een nieuwe keuken met kwalitatief goede inbouwapparatuur 
(Neff), een handige bijkeuken, viertal slaapkamers, een ruime (nog nader af te werken) 
badkamer en een tuin waar we U tegen kunnen zeggen! In de directe nabijheid bevindt zich 
het centrum van Ridderkerk genaamd het Ridderhof met zijn winkels en horeca 
gelegenheden op loopafstand van de woning, openbaar vervoer voorzieningen, 
recreatiegebieden in de achtertuin maar ook op fietsafstand zoals ''De Gorzen'' of het 
''Oosterpark'', verschillende scholen of kinderdagverblijven en diverse uitvalswegen 
gemakkelijk te bereiken door deze centrale ligging.



Indeling:



Begane grond:

Middels de grote voordeur, die geweldig in het plaatje past van het huis, komt u terecht in de 
statige hal van de woning die is bekleed met een marmer look tegelvloer (geproduceerd in 
Italië) vanwaar u toegang heeft tot alle vertrekken in de woning. Bij binnenkomst bevindt zich 
aan uw rechterhand de half betegelde toiletruimte met een hangend closet en origineel 
fonteintje. Aan uw linkerhand heeft u de toegang tot de verrassend diepe, voormalig en-suite, 
woonkamer. Deze woonkamer kenmerkt zich door zijn hoge plafonds en zijn prachtige, in 
visgraat gelegde eikenhouten vloer. Deze gehele begane grond is vervangen inclusief de 
draagbalken. Door zijn riante erker, aan de zijkant van de woning, ervaart u een grote 
hoeveelheid aan lichtinval die een warm en thuis gevoel geeft. Tevens vindt u hier een 
bijzonder fraaie, zwart marmeren schouw met open haard en compleet vernieuwd 
rookkanaal. Aan de achterzijde van de woonkamer is de eetkamer gesitueerd met 
ramenpartijen rondom die een uitzicht bieden over al het groen in de omgeving. 
Teruggekomen in de hal loopt u door naar de keuken. Deze, in 2017, vervangen keuken is 
uitgevoerd met een marmer look, keramische aanrechtblad en is voorzien van alle denkbare 
inbouwapparatuur te weten; 5-pits gas kookplaat (Atag), elektrische oven, vaatwasser (beide 
Neff), rvs spoelbak met Quooker kraan en Gaggenau afzuigschouw. Naast de keuken vindt u 
een ruime, diepe proviandruimte. Eveneens bevindt zich, grenzend aan de keuken, een 
handige bijkeuken met daarin de meterkast, met zijn vernieuwde groepenkast, 
wasmachineaansluiting en toegang tot de achtertuin en voortuin/parkeerplaats.








1e Verdieping:

Vanuit de overloop van de eerste verdieping kunt u zich begeven naar alle ruimtes op deze 
verdieping. Zo bevinden zich aan de voorzijde van de woning een tweetal slaapkamers met 
sfeervolle raampartijen en een keurige laminaatvloer. Aan de achterzijde van de woning treft 
u de derde slaapkamer, eveneens hoofdslaapkamer met vaste inbouwkasten en een heerlijk 
balkon met uitzicht over de riante tuin welke begaanbaar is middels de fraaie openslaande 
deuren. Alle drie de slaapkamers zijn strak afgewerkt en beschikken nog over de originele 
lijsten op het plafond. Naast deze slaapkamer treft u de badkamer. Deze ruime, nog af te 
werken badkamer is voorzien van een dakraam wat zorgt voor goede lichtinval en ventilatie 
en beschikt verder over een douchecabine, ligbad, tweede toilet en wastafelmeubel.



2e Verdieping:

Middels de vaste trap komt u terecht op de tweede verdieping van de woning. Hier bevindt 
zich een verrassend ruime, vierde slaapkamer die is voorzien van een dakraam en dakkapel 
met, wederom, een vrij uitzicht over de tuin. Tevens bevindt zich aan de achterzijde de cv 
opstelling (Remeha 2016). Vanaf de CV ketel is de gehele verwarmingsinstallatie in 2017 
vernieuwd



Tuin:

Bij een statige woning als deze, hoort vanzelfsprekend een riante tuin. Zo beschikt deze 
woning over een zij- en achtertuin van royale afmetingen. Er zijn diverse terrassen gecreëerd 
waar u heerlijk kunt genieten van zowel de zon als de schaduw door zijn zuidwestelijke 
ligging. U heeft hier een heerlijk, rustig uitzicht over een park en bent gelegen aan het water. 
Er is een stenen berging aanwezig met daarin een elektra voorziening.



Bijzonderheden:

- Eigen grond.

- Woonoppervlakte: 160m2

- Inhoud: 501m3

- Isolatie: De woning is voorzien van vloerisolatie en gedeeltelijk voorzien van dubbele 
beglazing.

- Verwarming: Eigen Remeha CV ketel (2016), nieuw leidingwerk en radiatoren, gedeeltelijk 
vloerverwarming (hal, toilet en keuken).

- Fraai gelegen aan een park in een groenrijke omgeving.

- Begane grond woon- en eetkamer is volledig vervangen inclusief houten balken.

- In 2017 grotendeels gerenoveerd.

- Parkeergelegenheid op eigen grond.

- Oplevering in overleg.



Van der Giessen & Van Herk Makelaardij behartigt de belangen van de verkopende partij. 
Neem uw eigen NVM aankoopmakelaar mee.



Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een 



Kenmerken
Soort herenhuis

Type vrijstaande woning

Aantal kamers 5

Woonoppervlakte 160 m²

Perceeloppervlakte 660 m²

Inhoud 502 m³

Bouwjaar 1925

Tuin tuin rondom

Garage geen garage

Verwarming c.v.-ketel

Isolatie vloerisolatie, gedeeltelijk dubbel 

glas

















Kadastrale gegevens
Adres Molensteeg 16
Postcode/Plaats 2985 XM Ridderkerk
Sectie / Perceel H / 311
Oppervlakte 660 m²



Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Optioneel

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/
dimmers

X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Boekenplanken eetkamer X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te 
weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - Zwarte shutters punterker woonkamer X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koel-vriescombinatie X



Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Optioneel

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/
veiligheid/energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige 
inbraakpreventie

X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Zonwering buiten X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X



Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Optioneel

Beplanting X

Planten in losse potten X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/
bewegingsmelder

X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) X

 



Disclaimer
Naar aanleiding van de bezichtiging en informatieset heeft u wellicht vragen. Bel gerust. 
Uiteraard zijn de eigenaar en wijzelf benieuwd naar uw reactie - positief of negatief - die 
horen wij graag van u!

Hoofdlijnen bij de verkoopprocedure
1. Bezichtiging uitsluitend na afspraak met de makelaar.

2. Zodra er overeenstemming is bereikt over de koopsom, de opleveringsdatum en alle 
overige voorwaarden, zal er een koopakte worden opgemaakt conform het NVM-model.

3. Indien een financieringsvoorbehoud wordt gevraagd en door verkoper wordt 
geaccepteerd, geldt dit voor een periode van circa 4 weken.

4. Indien van toepassing zal de zgn. ouderdomsclausule in de koopakte worden 
opgenomen: Koper verklaart ermee bekend te zijn dat deze woning (en bijgebouwen) 
meer dan ... jaar oud zijn, wat inhoudt dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld  
mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Verkoper staat niet in 
voor de fundering, vloeren, de leidingen van elektriciteit, water en gas, de riolering en de 
afwezigheid van doorslaand en/of optrekkend vocht. Bouwkundige gebreken worden 
geacht niet belemmerend te werken op het in artikel 6.3. (van de koopakte) omschreven 
(woon) gebruik en met ingang van de datum van de eigendomsoverdracht vrijwaart 
koper de verkoper voor bekende en onbekende, zichtbare en onzichtbare gebreken.

5. Oplevering: in de huidige staat met alle daarbij behorende rechten, aanspraken, 
zichtbare en onzichtbare gebreken (voorzover bij de verkopende partij niet bekend), 
heersende en lijdende erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en vrij van hypotheken, 
beslagen en inschrijvingen daarvan. Baten en lasten worden door de notaris naar rato 
verrekend per de datum van de eigendomsoverdracht.

6. Waarborgsom/ bankgarantie: tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen 
wordt door koper bij ondertekening van de koopakte een waarborgsom gestort bij de 
notaris ten bedrage van 10 % van de koopsom. In plaats van de waarborgsom kan koper 
een schriftelijke bankgarantie stellen, mits deze bankgarantie onvoorwaardelijk is 
afgegeven door een in Nederland gevestigde bankinstelling.

7. Plattegronden, tekeningen en schetsen: 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.

8. Het risico t.a.v. eventuele bodem- en/of grondwaterverontreiniging komt -al dan niet na 
een uitgevoerd grond- en/of grondwateronderzoek- met ingang van de datum van de 
eigendomsoverdracht voor rekening van koper met vrijwaring daarvan voor verkoper. 



9. Er kan sprake zijn van roerend goed waarbij het fiscaal van belang is dat partijen 
overeenstemming bereiken over de splitsing van de koopsom.

10. Rechtsgeldige koopovereenkomst pas na ondertekening. Een mondelinge 
overeenstemming tussen de particuliere verkopers en de particuliere koper is niet 
rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van rechtsgeldige 
koopovereenkomst als de particuliere verkoper en de particuliere koper de 
koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgelijk 
Wetboek.
Dit betekent dat verkoper uit juridisch oogpunt kan ingaan op het voorstel van partij 2. 
Er bestaan voor de verkoper drie mogelijkheden:

I. Verkoper zet zijn handtekening onder de koopovereenkomst met u als koper en 
gaat niet in op het bod van partij 2.

II. Verkoper stelt u op de hoogte van de nieuwe gegadigde, partij 2. Over de hoogte en 
de voorwaarden van het voorstel van partij 2 worden aan u geen mededelingen 
gedaan. Vervolgens geeft verkoper u en partij 2 de gelegenheid om een nieuw bod 
uit te brengen binnen een nader te bepalen termijn. Daarna beslist verkoper welk 
bod hij accepteert dan wel met welke partij hij verder in onderhandeling treedt.

III. Verkoper neemt afscheid van u. Verkoper treedt in onderhandeling met partij 2 dan 
wel accepteert het bod van partij 2.

N.B. Genoemde hoofdlijnen hebben niet de strekking uitputtend te zijn; al naar gelang de 
situatie vereist, kunnen door verkoper voorwaarden worden toegevoegd. Ook kan het nodig 
zijn genoemde hoofdlijnen nader uit te werken in de koopakte/akte van levering. 

Bij het samenstellen van deze brochure zijn we nauwkeurig te werk gegaan, aan onjuistheden 
en/of onvolkomenheden kunt u echter geen rechten ontlenen.



Ridderstraat  2

2981 HA Ridderkerk

Telefoon: 0180 42 07 07

info@vandergiessenenvanherk.nl

Interesse of vragen?


