
3077 BB ROTTERDAM

BOVENSTRAAT 37

BIEDEN VANAF € 289.000 K.K.

94 m² wonen 2 slaapkamers 1908 44 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 € 289.000 k.k.

Oplevering In onderling overleg

BOUWVORM
Soort object eengezinswoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 1908

Soort dak dak met pannen

Ligging aan rustige weg, in woonwijk, beschutte ligging

OPPERVLAKTEN EN INHOUD
Woonoppervlakte 94 m²

Overige inpandige ruimte 0 m²

Gebouwgebonden buitenruimte 10 m²

Externe bergruimte 0 m²

Inhoud 360 m³

Perceeloppervlakte 44 m²

INDELING
Aantal kamers 4 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal woonlagen 3

Voorzieningen mechanische ventilatie, tv kabel, sauna

ENERGIE

Isolatie dakisolatie, muurisolatie en dubbel glas

Verwarming c.v.-ketel

Warmwater c.v.-ketel

Cv-ketel 2014



Kadastrale aanduiding Gemeente IJsselmonde, sectie D, perceel nr. 1153

Eigendomssituatie Volle eigendom

Ligging aan rustige weg, in woonwijk, beschutte ligging

Tuin geen tuin

Balkon / dakterras balkonterras op het zuiden

Parkeergelegenheid openbaar parkeren

KADASTRALE GEGEVENS

BUITENRUIMTE

BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN
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LEES ALLES OVER BOVENSTRAAT 37

FANTASTISCH! WIL JE WONEN IN EEN AUTHENTIEK PAND, VOLLEDIG 
GEMODERNISEERD VAN BINNEN? 

Deze sfeervolle dijkwoning is gelegen in  openbaar vervoer (bus stopt direct achter de 

het gewilde Oud-IJsselmonde en wordt woning) en er is een goede aansluiting op de 

aangeboden voor een bieden-vanaf-prijs van € Rijksweg A16 en het stadscentrum van Rotterdam 

289.000,-- K.K.
 met alle stadsfaciliteiten.



 


Op dijkniveau is de woonverdieping welke is Spreken de foto's je aan? Bel voor een bezichtiging 

voorzien van (vol hardhouten) parketvloer, strakke voor de juiste indruk! Van harte welkom! 


wandafwerking en een balkenplafond. De living 


heeft veel lichtinval door de schuifpui en is speels 
 Indeling:  

ingedeeld, aan de voorzijde is een fijne 

werkruimte. Middels de open trappen krijg je 

toegang tot de slaapverdieping en in het onderhuis 

tot de grote woonkeuken met hypermoderne 

inbouwkeuken en de spa-badkamer. De 2 zonnige 

terrassen aan de achterzijde spreken aan! Op de 

slaapverdieping zijn 2 fijne slaapkamers en een 

ruimte met wastafel en toilet. De gehele woning is 

strak afgewerkt en heeft een moderne, maar 

karakteristieke look. Een leuk detail is bijvoorbeeld 

de manier van lichtinval in de woonkeuken; 

glasplaten als plafond en de sfeervolle houtkachel. 

In de strakke badkamer is een sauna, grote 

inloopdouche, whirlpoolbubbelbad en 3e(!) toilet. 

De mooie lichtinval dat door de lichtplaat in de 

vloer valt, geeft de badkamer een ruimtelijk gevoel. 

Altijd parkeerplek direct voor de deur, kosteloos! 





Oud-IJsselmonde wordt wel een dorp in de stad 

genoemd. Rustig, maar toch centraal! De straat is 

autoluw te noemen met in de wijk een voetbalveld 

en speeltuin. Op wandelafstand is het prachtige 

Eiland van Brienenoord gelegen. Met prachtige 

wandelpaden en unieke natuur, leuk om in de 

ochtend of 's avonds een wandeling te maken. Ook 

voetbalstadion De Kuip, een scala aan grote 

woonwinkels, een Pathé bioscoop en diverse 

uitgaansgelegenheden zijn in de buurt. Verdere 

voorzieningen zijn winkelcentrum Keizerswaard,




Begane grond: 


* Woningentree op dijkniveau; hal met open 

verbinding naar de werkkamer. 


* Werkkamer aan de voorzijde voorzien van 

parketvloer. 


* Prachtige toiletruimte geheel voorzien van 

betegeling, wandtoilet en fonteintje. 


* Woonkamer voorzien van (vol hardhouten) 

parketvloer, strakke wandafwerking, 

balkenplafond, een schuifpui naar het terras op het 

zuiden, een open trap naar de slaapverdieping en 

een trap naar de benedenverdieping. 


* Balkonterras aan de achterzijde, gelegen op het 

zuiden.


 

BIEDEN VANAF € 289.000 K.K.
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LEES ALLES OVER BOVENSTRAAT 37

Eerste verdieping:
 'Op deze plek, waar ik altijd een parkeerplek heb, 

* Overloop voorzien van (vol hardhouten) meestal ook nog direct voor de deur, heb ik een 

parketvloer. 
 geweldige tijd gehad. 's Ochtends en 's avonds 

* Tweede toiletruimte geheel voorzien van prachtig wandelen aan de Maas en op het eiland 

betegeling, wandtoilet en wastafelmeubel. 
 van Brienoord. Iets wat niet gewoon is in een stad, 

* Slaapkamer I aan de achterzijde voorzien van zoveel water en natuur aan het eind van de straat. 

parketvloer, strakke wanden en plafond met Een bijzondere straat waarin alle huizen 

inbouwspots, 2 dakkapellen en deur naar het verschillend zijn en minimaal honderd jaar oud. 

balkon. 
 Een straat waar je je buren kent en men op elkaar 

* Tweede balkonterras aan de achterzijde, gelegen let. Een historisch straatje aan de rand van 

op het zuiden. 
 Rotterdam, overal dichtbij; winkels op loopafstand. 

* Slaapkamer II aan de voorzijde voorzien van Het huis is compleet gemoderniseerd en heeft alle 

parketvloer, strakke wanden en plafond en 2 luxe;  hardhouten vloerplanken van 5 meter, een 

dakkapellen. 
 heerlijke spa-badkamer met sauna en yet-bad en 

 
 mooie verlichting. Dit alles maakt het een mooi en 


 Benedenverdieping: 
 een werkelijk thuis-huis.'


* Woonkeuken voorzien van moderne tegelvloer, 


glasplaten plafond, inbouwkeuken voorzien van 
 Gebruiksoppervlakten en inhoud: 


inbouwapparatuur; gaskookplaat, schouw- 


afzuigkap, combimagnetron, koelkast, vrieskast, * Wonen ca. 94 m²


vaatwasmachine en dubbelwandige RVS spoelbak. 
 * Gebouwgebonden buitenruimte ca. 10 m²


* Luxe badkamer voorzien van moderne * Inhoud ca. 360 m³


betegeling, nisjes, inbouwspots, ingebouwde 


speakers, wastafelmeubel, ligbad (jetstream) met Bouwjaar woning     : 1908


daarboven een ingebouwde TV, douchecabine, 3e Oplevering                : In onderling overleg

toilet, mechanische ventilatie, daklichten, kast met 

de C.V.-opstelling en infraroodsauna. 






 Algemeen: 


* Eigen grond.


* De woning is geheel voorzien van dubbele 

beglazing in houten en kunststof raamkozijnen.


* Er is dakisolatie en na-isolatie in de spouw 

toegepast. 


* Centrale verwarming en warmwatervoorziening 

middels een eigen combiketel (Vaillant, ca. 2014).


* Gezien het bouwjaar van de woning wordt er in 

de koopovereenkomst een ouderdomsclausule 

opgenomen.


* Voor een indicatie van de maatvoering verwijzen 

wij naar de plattegrond.









 Persoonlijke noot van verkoper:
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2 ZONNIGE 

TERRASSEN AAN DE 

ACHTERZIJDE
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PLATTEGROND ONDERHUIS

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 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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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!


