
3081 LB ROTTERDAM

BRIELSELAAN 18 H

BIEDEN VANAF € 350.000 K.K.

90 m² wonen 2 slaapkamers 2004 17e woonlaag



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

Bieden vanaf € 350.000 k.k.

Oplevering In onderling overleg

Woonoppervlakte 90 m²

Overige inpandige ruimte 0 m²

Gebouwgebonden buitenruimte 0 m²

Externe bergruimte 4 m²

Inhoud 285 m³

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal woonlagen 1

Gelegen op 17

Voorzieningen mechanische ventilatie, tv kabel, lift

Soort object tussenverdieping

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 2004

Soort dak plat dak

Energielabel

Isolatie dubbel glas

Verwarming stadsverwarming

Warmwater stadsverwarming

OVERDRACHT

OPPERVLAKTEN EN INHOUD

BOUWVORM

INDELING

ENERGIE

- 3BRIELSELAAN 18 H ROTTERDAM



Kadastrale aanduiding Gemeente Charlois, sectie G, perceel nr. 5520

Eigendomssituatie Eigendom belast met erfpacht

Erfpachtlasten erfpachtscanon is afgekocht tot en met 27 november 2051

Ligging aan drukke weg, vrij uitzicht, open ligging

Tuin geen tuin

Loggia gelegen op het westen

Parkeergelegenheid parkeergarage

KADASTRALE GEGEVENS

BUITENRUIMTE

BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN
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Inschrijving KvK ja

Jaarlijkse vergadering ja

Periodieke bijdrage € 155,61 per maand (excl. € 34,66 t.b.v. parkeerplaats)

Reservefonds aanwezig ja

Onderhoudsplan ja

Opstalverzekering ja

VVE CHECKLIST
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LEES ALLES OVER BRIELSELAAN 18 H

TORENHOOG WONEN OP NIVEAU!

Vanuit het markante torencomplex "Queen of the 
 Indeling:


South" biedt de Brielselaan 18-H op de 17e Appartementencomplex:


verdieping een fenomenaal uitzicht op de skyline * Hoofdentree appartementencomplex via de 

van Rotterdam. Het appartement staat te koop voor centrale ontvangstruimte met bellentableau, 

een prijs vanaf € 350.000,-- K.K. inclusief een videofoon en twee liften vanaf de begane grond 

EIGEN PARKEERPLAATS.
 met stopplaatsen op elk van de woonverdiepingen.



 * De eerste acht verdiepingen van het complex zijn 

Het appartement heeft een praktische indeling met van 4-sterren hotel 'Art Hotel Rotterdam'. 


een geheel keurige afwerking. Er is een heerlijke * De 9e t/m 12e verdieping bestaan uit 

ruime woonkamer en luxe open keukenruimte met bedrijfsruimtes/kantoren.


toegang naar de loggia op het westen. Er zijn twee * De 13e t/m 23e verdieping zijn appartementen, 

slaapkamers, een separate toiletruimte en een waarvan grotendeels koopappartementen.


luxueuze badkamer. Daarnaast is er behalve een 


berging op de 3e verdieping ook een eigen 
 Appartement op de 17e verdieping:


parkeerplaats (parkeerliftsysteem) in de * Woningentree; hal in L-vorm voorzien van 

ondergelegen parkeergarage (niveau -1).
 vinylvloer, wasruimte, stookruimte en toegang tot 


 alle vertrekken.


Vanuit alle vertrekken en de loggia is er zicht op de * Toiletruimte met wandcloset, waterfonteintje, 

stadse omgeving met dichtbij de hotspotgebieden luxe betegeling en een waterfonteintje.


Katendrecht en Kop van Zuid en meer links o.a. * Luxueuze badkamer voorzien van inloopdouche 

zicht op de SS Rotterdam, de Euromast en de met vloerdrain, wastafelmeubel en strakke 

havens van Rotterdam. Onderaan het betegeling in antraciet kleur.


appartementencomplex is het metro- en * Woonkamer aan de voorzijde met een 

tramstation Maashaven. Het stadscentrum, maar fenomenaal uitzicht, voorzien van een 

het ook het hart van Zuid met alle voorzieningen is laminaatvloer en strakke wand- en 

daardoor heel dichtbij!
 plafondafwerking. Toegang tot de open 


 keukenruimte en de loggia.


Van harte welkom om dit geweldige appartement * Luxe inbouwkeuken in hoekopstelling met 

te bezichtigen.
 inductie kookplaat, schouw afzuigkap, oven, koel- 


 en vrieskast, vaatwasmachine en tegelvloer in 


 houtmotief.



 * Slaapkamer I voorzien van tapijtvloer en strakke 


 wand- en plafondafwerking.














 BIEDEN VANAF € 350.000 K.K.
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LEES ALLES OVER BRIELSELAAN 18 H

* Slaapkamer II voorzien tapijtvloer, strakke wand- 
 Algemeen:


en plafondafwerking en toegang naar de loggia.
 * De woning is gelegen op erfpacht, waarvan de 

* De loggia is gelegen op het westen en heeft een erfpachtscanon is afgekocht tot en met 27 

schuifpui aan de buitenzijde waardoor er ook wel november 2051.


sprake is van een balkon.
 * Energielabel B, geldig tot 23-12-2025.



 * De woning is geheel voorzien van kunststof 


 Eigen parkeerplaats en berging:
 raamkozijnen met dubbele beglazing.


* Separate berging op de 3e verdieping welke * Centrale verwarming en warmwatervoorziening 

beschikt over elektra. Deze bergingsetage is middels stadsverwarming; ventilatie met WTW-

behalve met de normale liften voor de systeem.


appartementen ook bereikbaar met een extra grote * Voor een indicatie van de maatvoering verwijzen 

lift voor fietsen e.d. vanaf een speciale ingang op wij naar de plattegrond.


straatniveau, direct tot aan de 3e verdieping.
 


* Parkeerplaats (nummer 69 - boven) in de 
 Gebruiksoppervlakten en inhoud:


ondergelegen parkeergarage op niveau -1; het * Wonen ca. 90 m²


betreft een liftsysteem met twee plaatsen boven * Externe bergruimte ca. 4 m²


elkaar. Doorrijhoogte ca. 1,54 m. 
 * Inhoud ca. 285 m³



  



 Persoonlijke noot verkoper:
 Bijdrage V.v.E.                  : € 155,61 per maand (excl. 

De afgelopen jaren hebben we elke dag genoten € 34,66 t.b.v. parkeerplaats)


van het fantastische uitzicht vanuit ons Bouwjaar woning              : 2004


appartement over Rotterdam, elke dag was Oplevering                        : In onderling overleg.

genieten. Heerlijk wonen hier. 
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STRAKKE 
BETEGELING IN ANTRACIET KLEUR
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PLATTEGROND ZEVENTIENDE 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.



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kast ouderslaapkamer X

 - Zwarte kastje washok / voorraadkast berging 2 X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna
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LIJST VAN ZAKEN



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X
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LIJST VAN ZAKEN
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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!


