
3076 EW ROTTERDAM

SPINOZAWEG 479

VRAAGPRIJS € 499.500 K.K.

135 m² wonen 2 slaapkamers 1992 363 m² perceel



Meer weten? Informeer bij een van onze makelaars!

OVER ONS

DE SERVICE VAN VROEGER

MET DE KENNIS VAN NU

Bijna 40 jaar actief als makelaar in Rotterdam en als team meer dan 80 jaar ervaring in de


makelaardij. Wij kennen Rotterdam als onze broekzak en Rotterdam kent ons. Bij ons staan


aandacht, kwaliteit en service op maat centraal. En dat merk je!


We houden ervan om onze handen uit de mouwen te steken! Daarom zetten we altijd een


stap extra bij de aan- of verkoop van jouw woning. Je woning online plaatsen of het bestaande aanbod


uitpluizen is voor ons slechts het begin, daarna komt het echte werk.


En, om ervoor te zorgen dat we echt weten wat er speelt zijn we actief in de wijk, staat persoonlijk


contact centraal, komen we gewoon bij jou thuis en hechten we veel waarde aan uitgebreide intakes.


Want pas als we je echt goed kennen, kunnen we jouw woonwens realiseren.

ONS TEAM

zuidstad.nl

Bekijk ons complete

verhaal met onze

bedrijfsvideo op

CHECK ONZE TIPS!

Maak een gratis zoekopdracht 


aan op onze website.

Volg ons op social media voor 


vooraankondigingen van nieuw 

woningaanbod.
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BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN

OVERDRACHT
Vraagprijs € 499.500 k.k.

Oplevering Beschikbaar

BOUWVORM
Soort object eengezinswoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 1992

Soort dak zadeldak bedekt met pannen

Ligging in woonwijk, open ligging

OPPERVLAKTEN EN INHOUD
Woonoppervlakte 135 m²

Overige inpandige ruimte 6 m²

Gebouwgebonden buitenruimte -

Externe bergruimte 7 m²

Inhoud 468 m³

Perceeloppervlakte 363 m²

INDELING
Aantal kamers 4 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal woonlagen 3

Voorzieningen dakraam, rolluiken, tv kabel, alarminstallatie, airconditioning

ENERGIE
Energielabel

Isolatie -

Verwarming c.v.-ketel

Warmwater c.v.-ketel

Cv-ketel 2011



Kadastrale aanduiding IJsselmonde C 4146 


 

Eigendomssituatie Eigendom belast met erfpacht

Ligging in woonwijk, open ligging

Tuin achtertuin, voortuin

Achtertuin 99 m² (877 cm diep en 1129 cm breed)

Ligging tuin noordoost

Parkeergelegenheid openbaar parkeren

KADASTRALE GEGEVENS

BUITENRUIMTE

BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN
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LEES ALLES OVER SPINOZAWEG 479

SPINOZAWEG 479 IS NU ZO'N PAND WAT JE NIET VAAK TEGEN KOMT OP 
ZUID! Deze 2-onder-1-kap woning is centraal gelegen en heeft ook nog eens vrij 
uitzicht! 

Met 135 m² woonoppervlakte en 363 * Wasruimte voorzien van betegeling met 

perceeloppervlakte een perfect object voor wie dan aansluiting voor de wasmachine en droger.


ook!
 * Woningentree met de hal voorzien van 


 marmeren vloer; meterkast; trapopgang.


Vooral de benedenverdieping trekt de aandacht. * Toiletruimte, geheel luxe betegeld met marmeren 

Door de flinke uitbouw aan de zij- en achterzijde is vloer, voorzien van wandtoilet en fonteintje. 


dit een ruimte met mogelijkheden. Er is veel licht * Zeer royale en lichte woonkamer voorzien van 

en de gehele verdieping is voorzien van een luxe marmeren vloer met vloerverwarming en 

tegelvloer met vloerverwarming. De open keuken convectorput, gespoten plafond met inbouwspots, 

is voorzien van een grote inbouwkeuken en de open haard (gas), toegang tot de open keuken en 

achtergevel heeft 2 schuifdeuren naar de schuifpui naar de achtertuin.


achtertuin. Op de slaapverdiepingen zijn 3 * Grote open keuken voorzien van marmeren vloer 

slaapkamers en een nette badkamer met 2e toilet. met luxe inbouwkeuken met allerlei 

De heerlijke voor-, zij- en achtertuin zijn keurig inbouwapparatuur: inductiekookplaat, oven, 

aangelegd, voorzien van groen, aan de achterzijde combimagnetron, koelkast, vrieskast, 

een heerlijk terras en een blokhut. Kortom: een vaatwasmachine, dubbele spoelbak en vlakscherm 

huis met potentie! 
 afzuigkap. Eveneens een schuifpui naar de 


 achtertuin. 


De ligging van deze woning is ideaal. Je steekt de 


straat over voor de bus- en tramhalte en middels * Prachtige, royale achtertuin voorzien van terras, 

de Smeetslandsedijk krijg je toegang tot een bestrating, groene heg als omheining en houten 

heerlijk groene omgeving. Ook ten opzichte van blokhut (7 m²). De tuin is gelegen op het 

winkelaanbod woon je goed; het centrum van noordoosten.  


Lombardijen met een groot winkelaanbod aan de 


Spinozaweg is op loopafstand. Middels het 
 Eerste verdieping:


openbaar vervoer is het stadscentrum goed te * Overloop voorzien van tapijtvloer met toegang 

bereizen. Meer in de buurt ligt het hart van Zuid dat tot de verschillende vertrekken. 


volop in ontwikkeling is met onder meer * Grote slaapkamer aan de voorzijde voorzien van 

winkelcentrum en metrostation Zuidplein.
 tapijtvloer, kasten(spiegel)wand en airco-unit. 



 * Slaapkamer aan de achterzijde voorzien van 

Is je interesse gewekt? Maak een afspraak en wees tapijtvloer, kastenwand en dakraam. 


welkom voor een bezichtiging!
 * Badkamer, geheel keurig betegeld voorzien van 


 wastafelmeubel, douche-cabine, 2e toilet en 


 Indeling:
 dakraam. 


 Begane grond:


* Keurig verzorgde voortuin met grote oprit (ruimte 

voor meerdere auto's, hekwerk met toegang tot de 

achtertuin. 
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LEES ALLES OVER SPINOZAWEG 479

VRAAGPRIJS € 499.500 K.K.

Zolderverdieping:


* Grote open ruimte met veel bergruimte voorzien 

van tapijtvloer, knieschotten, 2 dakramen, 

opstelling van de combiketel en mechanische 

ventilatie unit. 






Algemeen:


* Erfpachtgrond waarvan de canon is afgekocht tot 

en met 2041.


* Energielabel B, geldig tot en met 21 september 

2030.


* Centrale verwarming en warmwatervoorziening 

met een combiketel (Integas, 2011).


* De begane grond is aan de achterzijde voorzien 

van elektrisch bedienbare rolluiken en zonwering. 


* Voorzien van een airco-systeem in de grote 

slaapkamer. 


* Voorzien van een alarmsysteem.


* Bekijk voor een indicatie van de maten de 

bijgevoegde plattegronden.






 Gebruiksoppervlakten en inhoud:


* Wonen ca. 135 m²


* Overige inpandige ruimte ca. 6 m²


* Externe bergruimte ca. 7 m²


* Inhoud ca. 468 m³


* Perceeloppervlakte 363 m²





Bouwjaar woning  : 1992


Oplevering            : In onderling overleg
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PLATTEGROND 

Aan de maatvoering in deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. Sanitair en/of keuken zijn globaal ingetekend en kunnen verschillen met 
de werkelijkheid. Te allen tijde de maten nameten in het werk. © Zuidstad Makelaars B.V.
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KADASTRALE KAART
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MOLIÉREBUURT, KARL MARXBUURT, SPINOZAPARK

LOMBARDIJEN

De perfecte woonwijk voor starters en doorstromers! 


Leuke appartementen en uitstekend gelegen gezinswoningen. Daarbij is de ligging van de wijk ideaal met 

goede ontsluiting richting het centrum en rijkswegen en natuurlijk het NS station Lombardijen. 


Er is veel groen in de wijk en er zijn speelse parken aangelegd: het Spinozapark en het Bijenpark. 


Diverse winkelcentra, scholen en het Maasstadziekenhuis zijn op loopafstand. Naast het NS-station zijn er 

veel halters te vinden voor bus en tram waardoor je met luttele minuten in hartje Rotterdam bent.


Ervaar het woongemak en woongenot zelf in Rotterdam Lombardijen!

DÉ WIJK VOOR 

STARTERS EN 

DOORSTROMERS.
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KOM LANGS VOOR EEN KOPJE KOFFIE!

ZUIDSTAD MAKELAARS

STREVELSWEG 639, 3083 LR ROTTERDAM

010-240 41 42 | info@zuidstad.nl

zuidstad.nl

NEEM GERUST 

CONTACT MET 


ONS OP!


