
3082 JH ROTTERDAM

VERBOOMSTRAAT 153 A

VRAAGPRIJS € 225.000 K.K.

52 m² wonen 1 slaapkamers 1932 1e 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

Vraagprijs € 225.000 k.k.

Oplevering In onderling overleg, ca. 4 maanden

Woonoppervlakte 52 m²

Overige inpandige ruimte 25 m²

Gebouwgebonden buitenruimte 4 m²

Externe bergruimte -

Inhoud 242 m³

Aantal kamers 2 (waarvan 1 slaapkamers)

Aantal woonlagen 2

Gelegen op 1

Voorzieningen tv kabel

Soort object benedenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 1932

Soort dak Plat dak

Isolatie vloerisolatie, gedeeltelijk dubbel glas

Verwarming c.v.-ketel

Warmwater c.v.-ketel

Cv-ketel Intergas 2012

OVERDRACHT

OPPERVLAKTEN EN INHOUD

BOUWVORM

INDELING

ENERGIE
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Kadastrale aanduiding Charlois B 6633

Eigendomssituatie Volle eigendom

Ligging aan rustige weg, in woonwijk, open ligging

Tuin achtertuin

Achtertuin 76 m² (1330 cm diep en 573 cm breed)

Ligging tuin west

Parkeergelegenheid openbaar parkeren, betaald parkeren, parkeervergunningen

KADASTRALE GEGEVENS

BUITENRUIMTE

BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN

4 - VERBOOMSTRAAT 153 A ROTTERDAM

Inschrijving KvK ja

Jaarlijkse vergadering ja

Periodieke bijdrage € 55,-- per maand

Reservefonds aanwezig ja

Onderhoudsplan ja

Opstalverzekering ja

VVE CHECKLIST



- 5VERBOOMSTRAAT 153 A ROTTERDAM

LEES ALLES OVER VERBOOMSTRAAT 153 A

DIT IS DE DROOM VOOR ELKE WONINGZOEKER! Meteen wanneer je deze 
woning binnen stapt heb je een huiselijk gevoel en vallen je de woningdetails op, 
die je doen denken aan het bouwkarakter van vroeger. 

Deze sfeervolle benedenwoning met heerlijke 
 Indeling:


achtertuin is IN-STAP-KLAAR, dus inpakken maar! 
 
 Begane grond:



 * Woningentree met het originele tochtportaal; 

De prachtige benedenwoning, Verboomstraat 153- gang voorzien van PVC-vloer en vaste kast. 


A is gelegen in de gewilde wijk Oud-Charlois met * Woonkamer aan de voorzijde voorzien van PVC-

direct voor de deur een opstapplaats voor de bus vloer, strakke wanden, stijlvol plafond en vaste 

en op loopafstand de tramhalte. De woning is (servies)kasten. Middels de glas-in-lood 

hoogwaardig en met smaak verbouwd, waarbij veel schuifdeuren toegang tot de slaapkamer. 


oude details zijn behouden of terug gebracht. De * Grote slaapkamer aan de achterzijde voorzien 

woonkamer is gelegen aan de voorzijde en de van PVC-vloer, strakke wanden, stijlvol plafond, 

vroegere tussenkamer is daarbij getrokken, zodat originele vaste kasten en een deur naar de tuin.


er goed plek is voor een eettafel. Middels de glas- * Keuken voorzien van moderne tegelvloer met 

in-lood schuifdeuren krijg je toegang tot de fijne elektrische vloerverwarming en luxe 

slaapkamer aan de achterzijde met de authentieke inbouwkeuken met verschillende apparatuur; 

vaste kasten. Ook de keuken is modern uitgevoerd inductiekookplaat, afzuigkap, oven en koelkast. 

en geeft evenals de slaapkamer toegang tot de Deur naar de achtertuin.  


heerlijke achtertuin, die van alle gemakken is * Badkamer voorzien van granieten vloer, geheel 

voorzien. Het sanitair heeft een eigentijdse look en wit betegeld en met inloopdouche en toilet. 


is verzorgd. In het souterrain is een extra 


slaapkamer te creëren, de ruimte is nu ingericht als * Achtertuin ca. 13.00 x 5.75 gelegen op het westen 

kastenkamer en op de overloop is een aparte met terras, bestrating en een houten blokhut (ca. 10 

wasruimte. 
 m²). 



 


De wijk Oud-Charlois is meer en meer in trek. Je 
 Souterrain:


vind er karakteristieke bebouwing, historische * Riante overloop voorzien van tegelvloer, de 

dijklinten en bekende stukjes als de aansluiting voor de wasmachine en droger, de 

Boergoensevliet met aan het einde de molen, opstelling van de combiketel en grote inloopkast.  


Landhuis De Oliphant en het Zuiderpark. Een groot * Riante ruimte in gebruik als kastenkamer 

aantal sociale voorzieningen zijn aan te lopen. In voorzien van tegelvloer en vaste kastenwand. 


de straat stopt de stadsbus en op nog geen 5 


minuten loopafstand kun je op de tram stappen. In 
 Algemeen:


het hart van Zuid vindt je alle overige stadse * Eigen grond.


voorzieningen, zoals een zwembad, groot * Aan de voorzijde voorzien van dubbele beglazing 

overdekte winkelcentrum en metrostation.
 in kunststof raamkozijnen, aan de achterzijde van 


 enkele beglazing in houten kozijnen.


Bekijk zelf alle bijzonderheden en kom langs! Van * Centrale verwarming en warmwatervoorziening 

harte welkom!
 met eigen combiketel (Intergas, ca. 2012).
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LEES ALLES OVER VERBOOMSTRAAT 153 A

* De vloer van de woning is na-geïsoleerd en in de 

keuken is vloerverwarming toegepast. 


* Gezien het bouwjaar van de woning wordt er in 

de koopovereenkomst een ouderdomsclausule 

opgenomen.


* Voor een indicatie van de maatvoering verwijzen 

wij naar de plattegronden. 






 Persoonlijke noot van de verkoper:


Toen wij dit huis 9 jaar geleden zagen, waren we er 

gelijk verliefd op. De tuin is perfect en de zon 

schijnt hier bijna de hele dag. Openbaar vervoer is 

zo dichtbij, dus je kunt overal naar toe. Naast hele 

leuke parken om te wandelen is er in de havens 

achter ook altijd wat leuks te zien. Dichtbij heb je 

een lange winkelstraat en natuurlijk op 10 minuten 

afstand heb je winkelcentrum Zuidplein. Als onze 

werk hier in de buurt was, waren we zeker blijven 

wonen met alle lieve buren rondom ons. 






Gebruiksoppervlakten en inhoud:


* Wonen ca. 52 m² (excl. ca. 25 m² van het 

souterrain wat omschreven staat als overige 

inpandige ruimte)


* Overige inpandige ruimte ca. 25 m²


* Gebouwgebonden buitenruimte ca. 4 m²


* Inhoud ca. 242 m³





Bijdrage V.v.E.          : € 55,- per maand


Bouwjaar woning      : 1932


Oplevering                : In onderling overleg, ca. 4 

maanden
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Riante kastenkamer!



8 - VERBOOMSTRAAT 153 A ROTTERDAM

Verboomstraat 153-A

Dit is de droom voor iedere 
woningzoeker! Meteen wanneer je deze 
woning binnen stapt heb je een huiselijk  
gevoel en vallen je de woningdetails op!
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PLATTEGROND 

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 

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

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - parketvloer X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X
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LIJST VAN ZAKEN



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X
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LIJST VAN ZAKEN
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CHARLOIS

OUD-CHARLOIS

Welkom in de historische en gewilde stadswijk Oud-Charlois, een Rotterdamse wijk in het stadsdeel 

Charlois met een ligging nabij het eerste grote havengebied Waalhaven, de nostalgische Boergoensevliet 

en natuurlijk de historische kern. De Charloisse kerksingel met de 17e-eeuwse kerktoren is de historische 

kern met rondom een mooie diversiteit aan woningtypen. Een authentieke wijk waar vandaan het 

stadscentrum, Katendrecht, Wilhelminapier en Zuidplein ook nog eens snel te bereiken zijn via water, weg 

en rails. OP loopafstand vind je divers winkelaanbod, sportfaciliteiten, scholen en het grootste stadspark 

van Nederland: het Zuiderpark. Charlois moet je beleven!

WONEN IN 

HISTORISCH 

ROTTERDAM.
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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!


