
3083 XM ROTTERDAM

KORHAANSTRAAT 133 B

VRAAGPRIJS € 175.000 K.K.

55 m² wonen 2 slaapkamers 1947 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 € 175.000 k.k.

Oplevering in onderling overleg

Woonoppervlakte 55 m²

Overige inpandige ruimte 2 m²

Gebouwgebonden buitenruimte 3 m²

Externe bergruimte 12 m²

Inhoud 183 m³

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal woonlagen 1

Gelegen op 1

Voorzieningen tv kabel, natuurlijke ventilatie

Soort object portiekflat

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 1947

Soort dak zadeldak met pannen

Isolatie dubbel glas

Verwarming moederhaard

Warmwater Elektrische boiler huur

OVERDRACHT

OPPERVLAKTEN EN INHOUD

BOUWVORM

INDELING

ENERGIE
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Kadastrale aanduiding Gemeente Charlois, Sectie I, Perceel nr.  684, Index 7

Eigendomssituatie Volle eigendom

Ligging aan rustige weg, in woonwijk, open ligging

Balkon / dakterras balkon op het westen

Parkeergelegenheid openbaar parkeren, betaald parkeren, parkeervergunningen

KADASTRALE GEGEVENS

BUITENRUIMTE

BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN
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Inschrijving KvK ja

Jaarlijkse vergadering ja

Periodieke bijdrage € 90,34 per maand

Reservefonds aanwezig ja

Opstalverzekering ja

VVE CHECKLIST
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LEES ALLES OVER KORHAANSTRAAT 133 B

WAAR VIND JE HET NOG? BETAALBAAR WONEN OP ZUID?

Met een vraagprijs van € 175.000,-- is de 
 Indeling:


Korhaanstraat 133-B een unieke kans! Dit 3 


(voorheen 4) kamer appartement op de eerste Gesloten portiek met brievenbussen en toegang tot 

verdieping bied mogelijkheden voor wie dan ook!
 trappenhuis naar woningen en de 


 kelderbergingen.


Het appartement is gelegen op de eerste 


verdieping en heeft veel lichtinval doordat de 
 Eerste verdieping:


woonkamer is doorgebroken en er een open * Woningentree op de eerste verdieping, hal 

verbinding is met de keuken. Er zijn 2 slaapkamers, voorzien van tegelvloer; meterkast.


een nette badkamer en separaat toilet en aan de * Toiletruimte voorzien van duoblok-

achterzijde is een balkon, wat is gelegen op het toiletopstelling en geheel betegeld. 


westen. De gehele woning is geheel voorzien van * Woonkamer voorzien van laminaatvloer, 

kunststof raamkozijnen met dubbele beglazing en opstelling van de moederhaard, twee vaste kasten 

in de onderbouw is een ruime kelderberging.
 en toegang tot de open keuken en het balkon aan 


 de achterzijde.


De wijk Carnisse ligt ideaal ten opzichte van het * Balkon aan de achterzijde, gelegen op het westen.


hart van Zuid, een bruisend stukje Rotterdam waar * Keukenruimte met dubbele keukenopstelling 

volop in wordt geïnvesteerd. Zo is Ahoy uitgebreid voorzien van gaskookplaat.


met onder meer een groot congrescentrum. Het * Slaapkamer I aan de voorzijde voorzien van 

winkelcentrum Zuidplein krijgt een facelift. Het laminaatvloer en inbouwkast.


nieuwe zwembad en het nieuwe Kunstenpand * Slaapkamer II aan de achterzijde voorzien van 

maken het compleet. Langs de wijk slingert het wel laminaatvloer.


bekende Zuiderpark. Op korte afstand zijn er * Badkamer voorzien van douchecabine, wastafel, 

meerdere bushalten waar buslijn 70 Charlois- opstelling van de boiler, aansluiting voor de 

Keizerswaard, buslijn 67 Pendrecht-Zuidplein en wasmachine en geheel betegeld. Toegang tot 

buslijn 44 Centraal Station-Zuidplein rijden. De slaapkamer II. 


laatste bus brengt je zo naar het centrum van 


Rotterdam, stopt bij de hoge scholen en de * In de onderbouw van het appartementencomplex 

Erasmus Universiteit. Met 5 minuten ben je door de bevindt zich een berging.

Maastunnel.





Nieuwsgierig geworden naar deze woning? Van 

harte welkom voor een bezichtiging!















 VRAAGPRIJS € 175.000 K.K.
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LEES ALLES OVER KORHAANSTRAAT 133 B

Persoonlijke noot verkoper:


“In dit huis heb ik met heel veel plezier jaren 

gewoond. Rustige straat met veel verschillende 

eetgelegenheden en supermarkten op loopafstand. 

Voor een fijne wandeling is de entree van het 

zuiderpark op nog geen minuut lopen vanaf de 

voordeur. Ben je op zoek naar een appartement 

waar je ruimte, rust en gezelligheid wilt? Kom dan 

een kijkje nemen, het is zeker de moeite waard”






 Algemeen:


* Eigen grond.


* De woning is geheel voorzien van kunststof 

raamkozijnen met dubbele beglazing.


* Centrale verwarming middels een moederhaard 

en warmwatervoorziening middels een boiler (80 

liter, huur - € 13,95 per maand).


* 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.






 Gebruiksoppervlakten en inhoud:





* Wonen ca. 55 m²


* Externe bergruimte ca. 12 m²


* Gebouwgebonden buitenruimte ca. 3 m²


* Inhoud ca. 183 m³





Bijdrage V.v.E.        : € 90,34 per maand


Bouwjaar woning  : 1947


Oplevering              : In onderling overleg
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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 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

(Gas)kachels X

Verlichting, te weten

 - losse (hang)lampen X

 - touch aan/uit schakelaars verlichting X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - legplanken aan de muur in de woonkamer (2x) en slaapkamer (1x) X

 - Kledingkast X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 - schilderij ophangsysteem X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 

Keukenaccessoires, te weten
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LIJST VAN ZAKEN



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - Theedoos aan de muur X

 - Keukenrollenhouder X

 - Plenty Easypull dispenser X

 - Keukengerei houder X

 - keuken ladeblok verdeler X

 - prullenbak X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - standaard voor spullen X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - planchet X

 - Spiegel X

 - Heater X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - boiler X

 

Tuin - Overig
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LIJST VAN ZAKEN



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

Overige tuin, te weten

 - Balkondoek waterafstotend X

 - Balkontegels X

 

Overig - Contracten

Boiler Moet worden 
overgenomen
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LIJST VAN ZAKEN



- 17KORHAANSTRAAT 133 B ROTTERDAM



18 - KORHAANSTRAAT 133 B ROTTERDAM



- 19KORHAANSTRAAT 133 B ROTTERDAM



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!


