
3013 AL ROTTERDAM

WEENA 185

KOOPSOM € 450.000 K.K.

110 m² wonen 2 slaapkamers 1990 14e woonlaag



WONEN IN HARTJE 
ROTTERDAM?!



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.



BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN

Vraagprijs € 450.000 k.k.

Oplevering in onderling overleg

Woonoppervlakte 110 m²

Overige inpandige ruimte 0 m²

Gebouwgebonden buitenruimte 0 m²

Externe bergruimte 3 m²

Inhoud 265 m³

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal woonlagen 1

Gelegen op 14

Voorzieningen mechanische ventilatie, tv kabel, lift

Soort object tussenverdieping

Soort bouw bestaande bouw

Bouwjaar 1990

Soort dak plat dak met bitumineuze dakbedekking

Energielabel B

Isolatie dubbel glas

Verwarming stadsverwarming

Warmwater stadsverwarming

OVERDRACHT

OPPERVLAKTEN EN INHOUD

BOUWVORM

INDELING

ENERGIE
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Kadastrale aanduiding Rotterdam 

Eigendomssituatie eigendom belast met erfpacht

Ligging aan drukke weg, in centrum, vrij uitzicht, open ligging

Parkeergelegenheid openbaar parkeren, parkeergarage

KADASTRALE GEGEVENS

BUITENRUIMTE

BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN
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 Periodieke bijdrage € 307,04 per maand

VVE CHECKLIST
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LEES ALLES OVER WEENA 185

TOP APPARTEMENT!

Werkelijk fantastisch gelegen 3 kamer appartement 
 Indeling:


op de 14e verdieping in hartje centrum met maar * Entree van de Weenatoren, ontvangstruimte met 

liefst 110 m² woonoppervlakte. Op deze hoogte postbussen en toegang tot de:


kunt u genieten van prachtig uitzicht over de stad.
 * Lobby met 2 liftinstallaties naar de onderscheiden 


 verdiepingen.


Het complex is gelegen aan het alom bekende 


Weena en is omstreeks 1990 gebouwd. Vanuit uw 
 Veertiende verdieping


appartement ziet u de dynamiek van de stad. De * Corridor met toegang tot de appartementen. 

skyline die continu in beweging is. De zon die de Eigen berging separaat van het appartement.


stad elk moment zijn eigen kleur geeft en elke dag * Woningentree; royale hal met toegang tot de 

een andere sfeer ademt. En daar middenin woont verschillende vertrekken; meterkast.


u. U verruilt de drukte van de straat voor de rust * Toiletruimte met duoblok-toiletopstelling, 

van uw huis. U komt thuis in een appartement met fonteintje en nette betegeling.


comfort en een ruimtelijk gevoel. De veelal * Keuken met vinyl vloer, deels betegelde wanden 

manshoge ramen garanderen licht en een en gestuukt plafond. Voorzien van een lichte hoek-

fascinerend uitzicht! Ook 's avonds leeft Rotterdam keukenopstelling die beschikt over 

door. De lichten van de stad zijn een boeiend inbouwapparatuur: inductie-kookplaat, afzuigkap, 

schouwspel...
 vaatwasmachine en dubbele wastafel. Vanuit de 


 keuken toegang tot bijkeuken.


De woontoren bestaat uit een centrale entreepartij * Bijkeuken met wasmachine-aansluiting.


met twee liften, gemeenschappelijke * Badkamer met ligbad, douche-cabine, dubbele 

fietsenberging op de begane grond en via een wastafel, 2e toilet en voorzien van lichte 

'tussensluis' met postvakken is de straatzijde te betegeling.  


bereiken. Iedere verdieping telt in totaal vier * Slaapkamer I aan de rechterzijde van het 

woningen met ieder een privé berging buiten de appartement voorzien van laminaat.


woning en als eigenaar huurt u in de ondergelegen * Lichte royale woonkamer voorzien van 

garage een parkeerplaats. 
 laminaatvloer en veel raampartijen en fenomenaal 


 uitzicht. Vanuit de woonkamer is er toegang naar 

Welkom in de wereld van Weena 185! 
 slaapkamer.



 * Slaapkamer II aan de linkerzijde van het 


 appartement voorzien van laminaat.




















 KOOPSOM € 450.000 K.K.
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LEES ALLES OVER WEENA 185

Algemeen:


* Het appartement is gelegen op afgekochte 

erfpachtgrond (afgekocht tot 17 oktober 2038). 


* Verwarming en warmwatervoorziening door 

middel van stadsverwarming.  


* Eigen berging op de woonverdieping. 


* De notariële eigendomsoverdracht van dit 

appartement dient plaats te vinden bij de daartoe 

aangewezen projectnotaris: Hermans & 

Schuttevaer Notarissen.  


* In de koopovereenkomst worden artikelen 

opgenomen met betrekking tot ouderdom, niet 

zelfbewoning door verkoper, anti-

speculatiebeding en kamerverhuur. 


* Zie voor afmetingen de indicatieve plattegrond. 


* Één parkeerplaats in parkeergarage bij het 

complex dient verplicht te worden gehuurd door 

de koper.


* Huurprijs parkeerplaats binnen    : ca. € 169,38 per 

maand.


* Huurprijs parkeerplaats buiten     : ca. € 150,40 per 

maand.  
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PLATTEGROND VEERTIENDE 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 BERGING

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!


