
3089 PD ROTTERDAM

COURZANDSEWEG 25

VRAAGPRIJS € 449.000 K.K.

146 m² wonen 5 slaapkamers 1915

ROYALE 

2 ONDER EEN KAP 

WONING

202 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 € 449.000 k.k.

Oplevering Beschikbaar

BOUWVORM
Soort object Herenhuis

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 1915

Soort dak Zadeldak met pannen

Ligging Aan rustige weg

OPPERVLAKTEN EN INHOUD
Woonoppervlakte 146 m²

Overige inpandige ruimte 17 m²

Gebouwgebonden buitenruimte 7 m²

Externe bergruimte 15 m²

Inhoud 599 m³

Perceeloppervlakte 202 m²

INDELING
Aantal kamers 6 (waarvan 5 slaapkamers)

Aantal woonlagen 3

Voorzieningen Tv kabel, natuurlijke ventilatie

ENERGIE
Energielabel

Isolatie Dubbel glas

Verwarming C.v.-ketel

Warmwater C.v.-ketel

Cv-ketel Remeha 2020 (huur)



Kadastrale aanduiding Charlois A 2319 


 

Eigendomssituatie Volle eigendom

Ligging Aan rustige weg

Tuin Achtertuin, voortuin, zijtuin

Achtertuin 60 m² (841 cm diep en 710 cm breed)

Ligging tuin Oost

 Dakterras Gelegen op het oosten

Parkeergelegenheid Op eigen terrein

KADASTRALE GEGEVENS

BUITENRUIMTE

BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN
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LEES ALLES OVER COURZANDSEWEG 25

DEZE ROYALE 2-ONDER-EEN-KAPWONING LIGT AAN EEN MOOIE STRAAT, 
IN HET VERSCHOLEN 'DORP' ROTTERDAM-HEIJPLAAT, TE MIDDEN VAN EEN 
DYNAMISCH HAVENGEBIED

 De Courzandseweg 25 is een historisch pand met woning en middels het erf toegang tot de garage 

garage en eigen parkeergelegenheid op het erf, en een deur naar de achtertuin.


gelegen op een perceel van maar liefst 202 m² * Woningentree, tochtportaal en gang met toegang 

eigen grond en onlangs op tal van punten tot de kelder. 


gerenoveerd en vernieuwd!
 * Kelder van ca. 10 m².



 * Toiletruimte voorzien van wandcloset, fonteintje 

Het markante pand biedt mogelijkheden voor wie en moderne betegeling. 


dan ook! Met maar liefst 5 slaapkamers, een lichte, * Keuken met heel veel lichtinval, voorzien van 

doorgebroken woonkamer met hoge plafonds, een vinylvloer, inbouwkeuken en losse apparatuur. 

voor- zij en achtertuin en een grote vliering is dit Deur naar de achtertuin en toegang tot de 

een ideaal huis voor een groot gezin. De gehele woonkamer. 


woning is gestuukt en de badkamer en het toilet * Royale woonkamer voorzien van tapijtvloer, 

zijn recent vernieuwd met een moderne strakke wanden en plafond en veel lichtinval.  


uitstraling. Alle kozijnen zijn voorzien van dubbel * Achtertuin, gelegen op het oosten met terras en 

glas en in 2020 is er een nieuwe combiketel mogelijkheden om naar eigen wensen aan te 

geplaatst. De garage naast en de kelder onder de leggen. 


woning bieden veel bergruimte. Mogelijkheden * Garage van ca. 15 m². 


genoeg dus!
 





De wijk Heijplaat is een uniek stukje Rotterdam. 

Midden tussen de havens met verrassend veel 

groen is dit een rustige woonomgeving. Wanneer 

je de wijk uit gaat, zit je met de auto binnen enkele 

minuten op de rijksweg A15 of via de Maastunnel 

in het centrum van Rotterdam en met de waterbus 

aan de overkant (bijvoorbeeld de halte Sint-

Jobshaven of Erasmusbrug). Ook de watertaxi is 

het benoemen waard, met de wind door je haren 

brengt deze je binnen no-time waar je maar wezen 

wilt! De lijnbus brengt je gemakkelijk naar 

winkelcentrum en metrostation Zuidplein.





Bekijk de foto's en bel voor een afspraak! Van harte 

welkom!






 Indeling:


Begane grond:


* Middels de afgesloten voortuin toegang tot de 

Eerste verdieping:


* Overloop met toegang tot de verschillende 

vertrekken. 


* Slaapkamer I aan de voorzijde, voorzien van 

tapijtvloer en 2 vaste kasten. 


* Slaapkamer II aan de achterzijde, voorzien van 

tapijtvloer, 2 vaste kasten en toegang tot het 

dakterras. 


* Dakterras, gelegen op het oosten.


* Slaapkamer III aan de achterzijde, voorzien van 

tapijtvloer en vaste kast. 


* Prachtige badkamer, modern betegeld en 

voorzien van inloopdouche, wastafelmeubel, 2e 

toilet en designradiator. 

VRAAGPRIJS € 449.000 K.K.
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LEES ALLES OVER COURZANDSEWEG 25

VRAAGPRIJS € 449.000 K.K.

Tweede verdieping:


* Overloop met de opstelling van de combiketel, 

aansluiting voor de wasmachine, wastafel en 

toegang tot de verschillende vertrekken. 


* Slaapkamer IV aan de voorzijde voorzien van 

tapijtvloer.


* Slaapkamer V aan de achterzijde voorzien van 

tapijtvloer en dakkapel. 






 Vliering:


* Zolderverdieping te bereiken middels een 

vlizotrap. Royale ruimte met mogelijkheden! 






 Algemeen:


* Het deel Heijplaat waar de woning staat betreft 

een beschermd stadsgezicht. 


* Het strookje grond vanaf de achterkant van de 

garage is geen eigendom, maar in eigendom van 

de school.


* Gezien het bouwjaar van de woning wordt er in 

de koopovereenkomst een ouderdomsclausule 

opgenomen.


* Voor een indicatie van de maten verwijzen wij 

graag naar bijgevoegde plattegronden. 





Oplevering              : In onderling overleg
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GARAGE 


VAN


 CIRCA 15 M²
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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 TWEEDE 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 VLIERING 

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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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!


