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Omschrijving 
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EEN BIJZONDERE PLEK OP ZUID! In de woontoren 'De Hoge Maas' biedt Zuidstad Makelaars een royaal 3-kamerappartement 
met perfecte zonligging, schitterend uitzicht en vlakbij water. 
 
Het appartement is gelegen op de zesde verdieping van een jong appartementencomplex uit 2001. De woning beschikt over een 
heerlijk balkon op het zuid-westen, twee gelijkwaardige slaapkamers, een luxe inbouwkeuken uit 2016 en een luxueuze 
badkamer met zowel ligbad als douchecabine en twee wastafels. In het appartement bevindt zich een was/bergruimte met 
daarin de cv-ketel en de witgoedaansluitingen. Vanuit de woonkamer en het balkon is er een geweldig uitzicht op de Nieuwe 
Maas en de wijde omgeving. De ligging van het complex is uitstekend ten opzichte van centrale voorzieningen, winkels en 
aansluiting met het centrum. 
 
Worden hierboven jouw woonwensen beschreven? Maak dan snel een afspraak voor een bezichtiging, van harte welkom! 
 
 
Indeling: 

• Entree via de centrale hal op de begane grond, met postbussen, bellentableau en liften. Ook vanuit de onderbouw 
met de parkeergarage en de fietsenstalling bereikt u de liften.  

 
Zesde verdieping:  

• Woningentree; hal met laminaatvloer en toegang tot alle vertrekken. 
• Separate toiletruimte voorzien van duoblok-toiletopstelling, waterfonteintje en voor de helft betegeld. 
• Luxe en ruime badkamer welke voorzien is van bubbelbad, douchecabine, twee wastafels, designradiator en geheel 

keurig betegeld.  
• Ruime was/bergruimte met daarin de CV-ketel, witgoedaansluitingen, veel opbergruimte en op de grond een nette 

tegelvloer. 
• Slaapkamer I en II van gelijke grootte welke voorzien zijn van een laminaatvloer en strakke wand- en 

plafondafwerking. 
• Open keukenruimte met een inbouwkeuken van ca. 2016 met allerhande apparatuur: gaskookplaat, koelkast, 

vrieskast, vaatwasmachine (ouder dan 2016) en een schouw afzuigkap. Voorzien van nette tegelwand boven het 
aanrecht en laminaatvloer. 

• Ruime speelse woonkamer met veel lichtinval, een keurige laminaatvloer en strakke wand- en plafondafwerking. 
Toegang naar de open keuken en het balkon. 

• Heerlijk balkon gelegen op het zuid-westen met prachtig zicht op de Nieuwe Maas en de skyline van Rotterdam. 
 
Algemeen: 

• Erfpacht, waarvan de erfpachtcanon is afgekocht voor 50 jaar. 
• Energielabel B, geldig tot 17-08-2030. 
• De woning is geheel voorzien van aluminium raamkozijnen met dubbele beglazing. 
• De verkoper huurt een parkeerplaats in de ondergelegen parkeergarage voor € 100,- per maand, welke onder 

voorbehoud van medewerking verhuurder, ook door koper kan worden gehuurd. 
• De VVE heeft in het verleden het besluit genomen om over te gaan tot herstel c.q. vervanging van een deel van de 

buitengevel van het complex, waarbij in een groot deel van de financiering is voorzien . Recent is door de 
gevelcommissie geadviseerd dat toch niet te doen, maar voor reparatiewerk te gaan op plekken waar dat nodig 
mocht zijn. Hoe dit punt op termijn verder zal worden aangepakt is thans niet bekend.   

• Centrale verwarming en warmwatervoorziening middels combiketel (Remeha, 2019). 
• Voor een indicatie van de maatvoering verwijzen wij naar de plattegrond. 
 

Gebruiksoppervlakten en inhoud: 
• Wonen ca. 81 m² 
• Gebouwgebonden buitenruimte ca. 9 m² 
• Inhoud ca. 241 m³ 

 
 
Bijdrage V.v.E.                  : € 184,94 per maand 
Bouwjaar woning               : 2001  
Oplevering                         : In onderling overleg 
  
  

Vraagprijs € 325.000,00 kosten koper
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Kenmerken 
 

Vraagprijs € 325.000,00 

Soort Appartement 

Open portiek Nee 

Energieklasse B 

Aantal kamers 3 kamers waarvan 2 slaapkamer(s) 

Inhoud woning 241 m3 

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie 

81 m2 

Soort appartement Portiekflat 

Bouwjaar 2001 

Ligging Aan water, in woonwijk, open ligging 

Tuin Geen tuin 

Garage Geen garage 

Verwarming C.V.-Ketel 

Isolatie Dubbel glas 
 :  

Locatie 
Charloisse Hoofd 61 B  
3087 CA  ROTTERDAM 
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Foto's 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

Charloisse Hoofd 61 B - 3087 CA  Rotterdam 

 

 
 

 



 
 

Charloisse Hoofd 61 B - 3087 CA  Rotterdam 

  

  



 
 

Charloisse Hoofd 61 B - 3087 CA  Rotterdam 

  



 
 

Charloisse Hoofd 61 B - 3087 CA  Rotterdam 

  



 
 

Charloisse Hoofd 61 B - 3087 CA  Rotterdam 

ALGEMENE INFORMATIE 
 
Bezichtiging van de woning 
U heeft de woning uit deze brochure bezocht of u wilt juist na het lezen van deze brochure een afspraak maken 

voor een bezichtiging? Belt u gerust naar het kantoor van Zuidstad Makelaars 010 – 240 41 42. Onze 
medewerkers verstrekken u graag alle informatie over de woning of maken een (vervolg-)afspraak. Mailen kan 
natuurlijk ook: info@zuidstad.nl. 
 
Informatie over de woning 
Als er tekeningen bij de brochure zijn gevoegd zijn deze op een bepaalde schaal en de eigenaar is vaak degene die 

deze heeft aangeleverd. Naast de tekening is er een lijst van roerende zaken door de eigenaar ingevuld met de 
zaken die hij in de woning zal achterlaten bij verkoop. Daarnaast beschikken wij als kantoor meestal ook over een 
algemene vragenlijst, het eigendomsbewijs en informatie over de Vereniging van Eigenaren (indien van 
toepassing). Vraagt u er gerust om bij de makelaar. De verstrekte informatie is zorgvuldig samengesteld, maar 

ondanks dat kunnen er geen rechten ontleend worden aan de tekst of getoonde afbeeldingen en tekeningen. 
 
Het uitbrengen van een bieding en het onderhandelen over de aankoop van de woning 

Indien u overweegt een bod uit te brengen op de woning, dan kan het gebeuren dat de eigenaar uw voorstel 
accepteert. Daarom is het belangrijk dat u bij het uitbrengen van uw bieding ook uw voorwaarden duidelijk maakt. 
U moet hierbij denken aan de datum van de eigendomsoverdracht, het voorbehoud dat u wilt maken voor het 
verkrijgen van een passende financiering, de roerende zaken etc. De vraagprijs moet slechts worden beschouwd 
als een uitnodiging tot het doen van een bieding. 
 
Onderzoeksplicht van de koper 

Naast het gegeven dat de verkoper van een woning verplicht is bepaalde bijzonderheden over de woning te 
vermelden is de koper volgens de wet gehouden aan het op eigen initiatief onderzoeken van de (on) 
mogelijkheden van de woning, het gebruik of een uit te voeren verbouwing. Het is koper natuurlijk vrij om een 
bouwkundig onderzoek te laten uitvoeren. Het heeft de voorkeur dit te laten uitvoeren vóór het opstellen van de 
koopovereenkomst. 
 

De Koopovereenkomst 

Als de verkoper en de koper het eens zijn over de koopsom en de bijbehorende voorwaarden, is de volgende stap 
dat Zuidstad Makelaars dit vastlegt in een koopovereenkomst. Naast de personalia van partijen, de koopsom en de 
datum van eigendomsoverdracht worden in deze overeenkomst zaken vermeld zoals de notaris die de overdracht 
gaat verzorgen, de financiële voorbehouden, de waarborgsom en de juridische bijzonderheden van de betreffende 
woning. Zuidstad Makelaars stelt een koopovereenkomst op conform het landelijk geldende ‘model 
koopovereenkomst’, die is vastgesteld door alle betrokken partijen binnen de vastgoedbranche in Nederland. 

  
Kosten koper 
Bestaande koopwoningen worden vrijwel altijd verkocht met de aanduiding ‘kosten koper’. Dit houdt concreet in 
dat de kosten welke verband houden met de eigendomsoverdracht voor rekening komen van de koper. U moet 
dan denken aan de volgende zaken: 
 - 2% overdrachtsbelasting (6% bij garages) 
 - de notariskosten voor het opmaken van de leveringsakte (de koper kiest de notaris uit) 

 - de kosten voor het inschrijven in de openbare registers (Kadaster). 
Verder moet de koper rekening houden met de kosten voor het opstellen en inschrijven van de hypotheekakte. 
 
Bankgarantie of waarborgsom 

Om er zeker van te zijn dat de koper zijn verplichtingen nakomt, wordt ongeveer 5 weken na het tekenen van de 
koopovereenkomst door de koper een waarborgsom bij de notaris gestort ter grootte van 10% van de koopsom. 

In plaats van deze waarborgsom mag de koper ook zorgen voor een schriftelijke bankgarantie, welke 
onvoorwaardelijk wordt afgegeven door een bankinstelling. 
 
De eigendomsoverdracht – Akte van levering 
Nadat zowel verkopers als kopers de koopovereenkomst hebben ondertekend, is het de taak van de notaris om de 
eigendomsoverdracht te gaan voorbereiden. Globaal zullen o.a. de volgende zaken plaatsvinden: 
 - opstellen van de akte van levering 

 - opstellen van de hypotheekakte 
 - opstellen van de nota van afrekening 
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Op de dag van de eigendomsoverdracht is het voor u natuurlijk mogelijk om de woning nog een keer te 
bezichtigen. Maakt u daarvoor tijdig een afspraak via Zuidstad Makelaars. Tijdens deze afspraak kunt u zien of de 

woning wordt opgeleverd conform de gemaakte afspraken. Ook zullen de meterstanden worden genoteerd t.b.v. 
de levering van elektriciteit, gas en water. Maakt u hiervoor tijdig afspraken met de door u gewenste 
energieleverancier. 
 
Verkoop van uw eigen woning 
Zuidstad Makelaars is voor u natuurlijk ook dé aangewezen partij als het gaat om de verkoop van uw huidige 
woning. Graag komt één van onze makelaars een keer vrijblijvend bij u thuis, om in een persoonlijk gesprek alle 

facetten van het verkoopproces met u door te nemen.  
Maakt u gerust vrijblijvend een afspraak via kantoor: 010 – 240 41 42. 
 
Reageren op deze woning? Uw reactie horen wij graag! 
Is deze woning niet het huis wat u zoekt? Laat u het alstublieft aan ons weten! Uw reactie op een bezichtiging 
stellen wij erg op prijs, zodat wij dit kunnen doorgeven aan de verkoper van de woning. Ook zullen wij u vragen 

aan ons te vertellen wat uw woonwensen zijn. Samen vinden wij dan zeker de woning die voor u geschikt is. 

Natuurlijk kijkt u voor het nieuwste woningaanbod op onze eigen website www.zuidstad.nl of download onze eigen 
app via App Store of Play Store. 
 
Uitstekend hypotheekadvies bij Zuidstad Financiële Planning!  
Voor de juiste vaststelling van uw financiële situatie en uw mogelijkheden op de woningmarkt is het erg belangrijk 
dat u een professionele begeleiding krijgt bij het maken van de juiste keuze. Maakt u daarom eens vrijblijvend een 

afspraak bij de specialisten van Zuidstad Financiële Planning. Met hun jarenlange expertise en de scherpe 
afspraken met banken kunnen zij veel voor u betekenen! Telefoon 010 – 210 22 40! 
 
Over ons… 
 
Zuidstad Makelaars: Uw makelaar in Rotterdam-Zuid sinds 1981! 
 

Wij vinden het belangrijk om u als particuliere en zakelijke klant te ontmoeten. Graag stellen wij ons aan u voor. 
Zuidstad Makelaars is al 35 jaar actief op de vastgoedmarkt van Rotterdam en omgeving. Met méér dan 400 
opdrachtgevers per jaar zijn wij marktleider en toonaangevend in Rotterdam(-Zuid). Daarnaast hebben wij met 

grote regelmaat opdrachten in omliggende plaatsen, zoals Barendrecht en Ridderkerk. Vanuit een modern kantoor 
aan de voet van de Poort van Zuid 1993 wordt onze opdrachtgever en u als nieuwe klant op een professionele 
wijze bediend. Een toplocatie met een uitstraling die past bij deze tijd. Bij ons enthousiaste team van 
medewerkers staan aandacht, kwaliteit en service centraal. En dat merkt u! Zo is Zuidstad Makelaars voor u een 

belangrijke zakenpartner als het gaat om de volgende diensten. 
 - Verkopen 
 - Aankopen 
 - Verhuren 
 - Taxeren 
 - Financieren  

Telefoon 010-2404142                     I  www.zuidstad.nl               E  info@zuidstad.nl 
  
Wij zijn de kracht achter het succes van onze opdrachtgevers! 
 
Graag tot ziens! 
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