
3082 JL ROTTERDAM

VERBOOMSTRAAT 217

BIEDEN VANAF € 350.000 K.K.

117 m² wonen 3 slaapkamers 2004 123 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
Bieden vanaf € 350.000 k.k.

Oplevering Beschikbaar

BOUWVORM
Soort object eengezinswoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 2004

Soort dak plat dak met bitumineuze dakbedekking

Ligging aan rustige weg, in woonwijk

OPPERVLAKTEN EN INHOUD
Woonoppervlakte 117 m²

Overige inpandige ruimte -

Gebouwgebonden buitenruimte 17 m²

Externe bergruimte 12 m²

Inhoud 414 m³

Perceeloppervlakte 123 m²

INDELING
Aantal kamers 5 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal woonlagen 3

Voorzieningen buitenzonwering, tv kabel

ENERGIE
Energielabel

Isolatie dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie

Verwarming c.v.-ketel

Warmwater c.v.-ketel

Cv-ketel 2004



Kadastrale aanduiding Charlois B 7195 


 

Eigendomssituatie Volle eigendom

Ligging aan rustige weg, in woonwijk

Tuin achtertuin

Achtertuin 48 m² (1159 cm diep en 515 cm breed)

Ligging tuin west

Dakterras west

Parkeergelegenheid openbaar parkeren

KADASTRALE GEGEVENS

BUITENRUIMTE

BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN
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LEES ALLES OVER VERBOOMSTRAAT 217

WAUW! WAT EEN FANTASTISCH PAND! Een heerlijke woonruimte (117 m²), 
jonge bouw, een groot dakterras en een tuin, wat wil je nog meer?

Met maar liefst 4 slaapkamers is dit een fijne 
 Indeling:


eengezinswoning op EIGEN GROND voor wie dan 


ook! De prijs van het geheel is bieden vanaf € 
 Begane grond:


350.000,-- K.K.
 * Woningentree; hal voorzien van massief 


 eikenhoutenvloer, meterkast en trapkast. 


De woning is strak afgewerkt. Je krijgt de * Toiletruimte met duoblok-opstelling, fonteintje 

beschikking over een tuingerichte woonkamer met en nette betegeling.


een sfeervolle gaskachel, een grote, lichte * Gezellige L-vormige woonkamer voorzien van 

inbouwkeuken, op de eerste verdieping maar liefst massief eikenhoutenvloer, keurige wand- en 

3 fijne slaapkamers, waarvan de master bedroom is plafondafwerking, op maat gemaakte, houten 

voorzien van een grote kastenwand, een moderne jaloezieën, sfeervolle gaskachel, deur naar de 

badkamer en een separaat toilet. Op de achtertuin.


zolderverdieping bevindt zich een royale, open * Halfopen keuken voorzien van massief 

zolderkamer met een aparte kast met de opstelling eikenhoutenvloer, op maat gemaakte, houten 

van de C.V.-combiketel en ruimte voor de jaloezieën en inbouwkeuken in hoekopstelling met 

wasmachine en droger. Vanuit deze kamer is er diverse apparatuur; gaskookplaat, oven, afzuigkap 

toegang tot het heerlijke dakterras aan de en  vaatwasmachine.


achterzijde, waar je het langst genot hebt van de 


zon. De groene achtertuin, gelegen op het westen * Groene achtertuin gelegen op het westen, 

en de ruime schuur, maakt het geheel af. voorzien van natuurlijke bestrating (basaltkeien), 

Kortom: Hier wil je wonen!
 beplanting en houten schuur (12 m²) met een deur 


 naar het achterpad. Aan de achtergevel hangt een 

Oud-Charlois is hot. De wijk wordt namelijk elektrisch bedienbaar zonnescherm. 


gekenmerkt door veel karakteristieke bebouwing 


en historische kernen. Daarnaast is de ligging ten 
 Eerste verdieping:


opzichte van het stadscentrum een pré. Op een * Overloop voorzien van massief grenen 

paar minuten loopafstand is zowel een tram- en plankenvloer en toegang tot alle vertrekken. 


bushalte. Aan de rand van de wijk begint het * Toiletruimte voorzien van duoblok-

bekende en grootste stadspark: het Zuiderpark met toiletopstelling en nette betegeling. 


daarin kilometers recreatieplezier. Ook het hart van * Slaapkamer I aan de voorzijde voorzien van 

Zuid is binnen handbereik met daarbij het massief grenen plankenvloer, op maat gemaakte, 

winkelcentrum Zuidplein en het regionaal houten jaloezieën en grote kastenwand (ter 

georiënteerde bus- en metrostation. Via de overname).


Dorpsweg zijn de Maastunnel en de snelweg A15 * Moderne badkamer met douchecabine, 

gemakkelijk bereikbaar.
 wastafelmeubel (ter overname) en gedeeltelijk 


 mozaïek-kiezelstenen betegeling. 

Kortom: een fantastisch huis op een fijne locatie. 

Welkom voor een bezichtiging!
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LEES ALLES OVER VERBOOMSTRAAT 217

BIEDEN VANAF € 350.000 K.K.

* Slaapkamer II aan de achterzijde voorzien van * Perceeloppervlakte ca. 123 m²


massief grenen plankenvloer. 
 * Inhoud ca. 414 m³


* Slaapkamer III aan de achterzijde voorzien van 


massief grenen plankenvloer. 
 Bouwjaar woning       : 2004



 Oplevering                : Oplevering medio januari       2022


 Tweede verdieping:


* Grote open zolderkamer (met de mogelijkheid 

om 2 slaapkamers te creëren) voorzien van grenen 

plankenvloer, aansluiting voor de wasmachine en 

droger, wastafel en de kast met de opstelling van de 

combiketel en het WTW-systeem. Deur naar het 

dakterras. 


* Fantastisch dakterras gelegen op het westen, 

voorzien van composiet vlonderplanken en wind/

privacy-schermen. 






 Persoonlijke noot van verkopers:


'We hebben ruim 15 jaar met heel veel plezier in 

deze fijne woning gewoond en konden alleen 

worden weggelokt door de mogelijkheid om zelf 

een vrijstaand huis te gaan bouwen. Gezellige en 

lieve buren, een veilige straat om in te spelen en 

speeltuinen, een kinderboerderij, groen, scholen, 

winkels en openbaar vervoer op loopafstand zijn 

bij de woning inbegrepen.'  






 Algemeen:


* Eigen grond.


* Energielabel A, geldig tot 24 december 2030.


* Geheel voorzien van hardhouten raamkozijnen 

met dubbele beglazing.


* Isolatie van begane grondvloer, dak en spouw. 


* Centrale verwarming en warmwatervoorziening 

met een eigen combiketel (Remeha, 2004).


* De gehele woning wordt voorzien van verse lucht 

middels een recent vervangen WTW-systeem 

(Zehnder Comfo Air, eind 2019).


* Voor een indicatie van de maten verwijzen wij 

naar bijgevoegde plattegronden. 






 Gebruiksoppervlakten en inhoud:


* Wonen ca. 117 m²


* Gebouwgebonden buitenruimte ca. 17 m² 


* Externe bergruimte ca. 12 m²
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Groene achtertuin 

gelegen op het westen!
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Welkom in de Verboomstraat 217!

Je eerste indruk kan niet anders zijn 
dan! WAUW! Wat een fantastisch 

pand!
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Prachtige halfopen 

keuken! 
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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



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

(Gas)kachels X

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kastenwand slaapkamer X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - houten vloer(delen) X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - Bankstel X

 - Tv wandmeubel X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - vaatwasser X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - Bijzettafel keuken X
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LIJST VAN ZAKEN



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - Hangende kast X

 - Spiegel X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Zonwering buiten X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X
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LIJST VAN ZAKEN
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CHARLOIS

OUD-CHARLOIS

Welkom in de historische en gewilde stadswijk Oud-Charlois, een Rotterdamse wijk in het stadsdeel 

Charlois met een ligging nabij het eerste grote havengebied Waalhaven, de nostalgische Boergoensevliet 

en natuurlijk de historische kern. De Charloisse kerksingel met de 17e-eeuwse kerktoren is de historische 

kern met rondom een mooie diversiteit aan woningtypen. Een authentieke wijk waar vandaan het 

stadscentrum, Katendrecht, Wilhelminapier en Zuidplein ook nog eens snel te bereiken zijn via water, weg 

en rails. OP loopafstand vind je divers winkelaanbod, sportfaciliteiten, scholen en het grootste stadspark 

van Nederland: het Zuiderpark. Charlois moet je beleven!

WONEN IN 

HISTORISCH 

ROTTERDAM.
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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!


