
3076 DP ROTTERDAM

KARL MARXSTRAAT 29

BIEDEN VANAF € 399.000 K.K.

120 m² wonen 4 slaapkamers 1964

HOEK-

WONING MET


GARAGE!

384 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 € 399.000 k.k.

Oplevering Beschikbaar

BOUWVORM
Soort object eengezinswoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 1964

Soort dak plat dak

Ligging aan rustige weg, in woonwijk, beschutte ligging

OPPERVLAKTEN EN INHOUD
Woonoppervlakte 120 m²

Overige inpandige ruimte 40 m²

Gebouwgebonden buitenruimte 6 m²

Externe bergruimte -

Inhoud 539 m³

Perceeloppervlakte 384 m²

INDELING
Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal woonlagen 3

Voorzieningen buitenzonwering, mechanische ventilatie, tv kabel

ENERGIE
Energielabel

Isolatie dakisolatie, muurisolatie

Verwarming c.v.-ketel

Warmwater c.v.-ketel

Cv-ketel Vaillant 2017



Kadastrale aanduiding Gemeente IJsselmonde, sectie  C,  3207

Eigendomssituatie Volle eigendom

Ligging aan rustige weg, in woonwijk, beschutte ligging

Tuin achtertuin, voortuin

Achtertuin 156 m² (1300 cm diep en 1200 cm breed)

Ligging tuin oost

Balkon / dakterras west

Parkeergelegenheid openbaar parkeren

KADASTRALE GEGEVENS

BUITENRUIMTE

BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN
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LEES ALLES OVER KARL MARXSTRAAT 29

KARL MARXSTRAAT 29 IS OM MEERDERE REDENEN EEN FANTASTISCH 
WOONHUIS!

De hoek eengezinswoning is van binnen ruim, richting de stad of NS station Lombardijen reizen. 


maar staat ook nog eens op maar liefst 384 m2 


eigen grond. Daarbij is de garagebox direct naast Kortom, een woning voor een koper die wat meer 

de woning via de eigen tuin toegankelijk en is er wil dan standaard! Hartelijk welkom voor een 

geïnvesteerd in duurzaamheid. Zo is er bezichtiging!


spouwisolatie toegepast, zijn bijna alle ramen van 


HR++ glas en liggen er op het dak zonnepanelen 
 Indeling: 

die in 2020 zo'n 5000 Kwh aan stroom hebben 

opgeleverd. Het markante herenhuis met garage 

wordt aangeboden voor een bieden vanaf prijs van 

€ 399.000,- K.K.





De royale doorzonwoonkamer is voorzien van een 

visgraat parketvloer en lichte, strak gestuukte 

wanden en plafond, een sfeervolle pelletkachel en 

middels een deur kun je zowel de voortuin als de 

achtertuin bereiken. De gesloten keuken is 

voorzien van een degelijke inbouwkeuken met 

allerlei apparatuur. De gang en keuken hebben een 

moderne tegelvloer en hier vandaan is de grote 

kelder te bereiken. Op beide verdiepingen is een 

separaat toilet en op de slaapverdieping krijg je de 

beschikking over maar liefst 4 slaapkamers, 

waarvan er 2 aan de voorzijde toegang hebben tot 

het balkon. De moderne badkamer is van alle 

gemakken voorzien en luxe uitgevoerd. De 

heerlijke voor- en achtertuin is geweldig voor de 

tuinliefhebber, beiden hebben een zij-uitgang en 

zijn voorzien van een groot gazon. 





De fijne woonwijk biedt veel groen en ligt centraal 

ten opzicht van het stadscentrum, hart van Zuid 

(Ahoy) en andere voorzieningen. Verschillende 

basisscholen, maar ook middelbare scholen zijn 

lopend of anders per fiets uitstekend te bereiken. 

Een paar straten verder is er een leuk aanbod van 

winkels aan de Spinozaweg. Ook stap je rond het 

winkelgebied zo op de bus of kun je met de tram 



Voortuin:





* De voortuin is gelegen op het westen en is 

voorzien van beplanting, een prachtig gazon en 

geeft aan de zijkant middels een betegeld looppad 

toegang naar de voordeur.






 Begane grond:





* Woningentree; hal en gang voorzien van 

tegelvloer. Toegang tot vertrekken op de begane 

grond en middels trap naar kelder en eerste 

verdieping.


* Toiletruimte voorzien van wandtoilet, 

waterfonteintje en geheel betegeld.


* Ruime en sfeervolle doorzonwoonkamer 

voorzien van visgraat parketvloer en lichte, strak 

gestuukte wanden en plafond, een sfeervolle 

pelletkachel en toegang tot de voortuin en 

achtertuin.


* Gesloten keukenruimte voorzien van tegelvloer 

met prachtige keukenopstelling met aan beide 

zijde rechte keukenopstelling voorzien van 

allerhande apparatuur: inductie kookplaat, oven, 

magnetron, koel-vriescombinatie, 

vaatwasmachine en schouw afzuigkap. Toegang 

BIEDEN VANAF € 399.000 K.K.
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LEES ALLES OVER KARL MARXSTRAAT 29

tot de achtertuin.
 
 Algemeen:



 



 Kelder:
 * Eigen grond.


* Energielabel A, geldig tot 10-08-2030.


* De woning is geheel voorzien van houten 

raamkozijnen met nagenoeg over dubbele (HR) 

beglazing. 


* Er is na-isolatie van de spouwmuren en het dak 

toegepast.


* Centrale verwarming en warmwatervoorziening 

middels eigen cv-combiketel (Vaillant, 2017) i.c.m. 

met een zonneboiler met 4 vacuumbuis 

collectoren (300 liter).


* De bitumen dakbedekking is rond 2013 

vervangen. 


* Op het dak zijn in 2019 zonnepanelen (24 stuks) 

geplaatst, welke achterblijven. 


* De garage (ca. 18 m²) is vanuit de tuin te bereiken 

en voorzien van een elektrische, op afstand 

bedienbare deur. 


* Voor een indicatie van de maatvoering verwijzen 

wij naar de plattegrond.


* Gezien het bouwjaar van de woning wordt er in 

de koopovereenkomst een ouderdomsclausule 

opgenomen.


 



 Gebruiksoppervlakten en inhoud:





* Wonen ca. 120 m²


* Overige inpandige ruimte ca. 40 m²


* Gebouw gebonden buitenruimte ca. 6 m²


* Inhoud ca. 539 m³





* Perceeloppervlakte ca. 384 m²


 


Bouwjaar woning             : 1964


Oplevering                          : In onderling overleg




* Riante kelderruimte met o.a. de meterkast, 

aansluiting voor de wasmachine en een 

stookruimte met daarin de combiketel.






 Eerste verdieping:





* Overloop voorzien van tapijtvloer en toegang tot 

alle vertrekken.


* Separate tweede toiletruimte voorzien van 

wandtoilet en geheel betegeld.


* Slaapkamer I aan de achterzijde voorzien van 

laminaatvloer en nette wand- en 

plafondafwerking.


* Slaapkamer II aan de achterzijde voorzien van 

tapijtvloer en nette wand- en plafondafwerking.


* Master bedroom (slaapkamer III) aan de voorzijde 

voorzien van 2 grote inbouwkasten, tapijtvloer, 

nette wand- en plafondafwerking en middels 

openslaande deuren toegang naar het balkon aan 

de voorzijde.


* Slaapkamer IV aan de voorzijde voorzien van 

tapijtvloer, nette wand- en plafondafwerking en 

toegang tot balkon.


* Luxe badkamer geheel voorzien van moderne 

betegeling, douchecabine met rainshower, 

wastafelmeubel, designradiator en mechanische 

ventilatie.


* Balkon is gelegen op het westen, hier geniet je 

van de middag- en avondzon.






 Achtertuin:





* De achtertuin is gelegen op het oosten met de 

ochtendzon en is voorzien van beplanting en 

bestrating (terras) en een prachtig gazon. Er is een 

deur naar de garage en een zij-uitgang. 
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BALKON


GELEGEN OP


HET WESTEN!
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DOUCHE-


CABINE

MET 


RAINSHOWER!
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GARAGE


DIRECT


NAAST DE


WONING!
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PLATTEGROND BEGANE GROND

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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PLATTEGROND EERSTE VERDIEPING

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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PLATTEGROND KELDER

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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PLATTEGROND GARAGE

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

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.



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Houtkachel X

(Gas)kachels X

Designradiator(en) X

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Slaapkamers X

 - Legplanken kelder en garage X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - houten vloer(delen) X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - vriezer X
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LIJST VAN ZAKEN



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - 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

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X
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LIJST VAN ZAKEN



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

Zonnepanelen X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Bebouwing

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) X
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LIJST VAN ZAKEN
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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!


