
3086 HM ROTTERDAM

KERKWERVESINGEL 195

VRAAGPRIJS € 199.500 K.K.

80 m² wonen 2 slaapkamers 1965 3e woonlaag

3 (VOORHEEN 4)

KAMER


APPARTEMENT



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 € 199.500 k.k.

Oplevering Beschikbaar

Woonoppervlakte 80 m²

Overige inpandige ruimte -

Gebouwgebonden buitenruimte 4 m²

Externe bergruimte 8 m²

Inhoud 249 m³

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal woonlagen 1

Gelegen op 3

Voorzieningen buitenzonwering, tv kabel, airconditioning

Soort object galerijflat

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 1965

Soort dak plat dak

Energielabel

Isolatie dubbel glas

Verwarming blokverwarming

Warmwater elektrische boiler huur

OVERDRACHT

OPPERVLAKTEN EN INHOUD

BOUWVORM

INDELING

ENERGIE
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Kadastrale aanduiding Gemeente Charlois, sectie L, 989-A, index 66

Eigendomssituatie Volle eigendom

Ligging in centrum, in woonwijk, open ligging

Tuin geen tuin

Balkon / dakterras zuid

Parkeergelegenheid ja

KADASTRALE GEGEVENS

BUITENRUIMTE

BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN
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Inschrijving KvK ja

Jaarlijkse vergadering ja

Periodieke bijdrage € 165,98 per maand

Reservefonds aanwezig ja

Onderhoudsplan ja

Opstalverzekering ja

VVE CHECKLIST
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LEES ALLES OVER KERKWERVESINGEL 195

KEURIG VERZORGD APPARTEMENT VOOR JOU ALS STARTER!

Dit perfect ingedeelde 3 (voorheen 4) kamer 
 Tweede verdieping: 

appartement is gelegen op de tweede woonlaag 

van een centraal gelegen appartementencomplex 

in de levendige woonwijk Pendrecht. Het complex 

heeft een liftvoorziening die stopt halverwege de 

verdiepingen. 





De doorgebroken woonkamer en het heerlijke 

balkon op het zuiden spreken aan! Je krijgt de 

beschikking over een heerlijk lichte en ruime 

woonkamer voorzien van strakke structuur 

wandafwerking, airco en zonwering met toegang 

naar balkon. Verder zijn er twee slaapkamers, een 

keuken aan de galerijzijde, een functionele 

badkamer en een separaat toilet. Het hele 

appartement is voorzien van dubbele beglazing in 

houten kozijnen en er is een kelderberging in de 

onderbouw. 





Op steenworp afstand van de woning krijg je de 

beschikking over opstapplaatsen voor de bus en 

metro, tevens is schuin tegenover de woning het 

winkelcentrum Plein 1953 met allerlei 

winkelaanbod en diverse toko's gelegen. Via de 

Groene Kruisweg is er een goede aansluiting op de 

Ring A15. Aan het einde van de straat bevindt zich 

het welbekende stadspark van Rotterdam: het 

Zuiderpark.





Nieuwsgierig of dit wat voor jou is? Wees welkom 

voor een bezichtiging!






 Indeling:





* Keurige afgesloten entree met postbussen, 

intercom en toegang tot de lift en kelderbergingen.











* Galerij; woningentree; gang met meterkast, 

gangkast, toegang tot alle vertrekken en voorzien 

van laminaatvloer.


* Keukenruimte aan de galerijzijde voorzien van 

rechte keukenblokopstelling met schouw 

afzuigkap, gaskookplaat en opstelling van de 

huurboiler. 


* Separate toiletruimte voorzien van duoblok-

toiletopstelling en tot de helft betegeld.


* Badkamer met wastafel, wasmachine-aansluiting 

en inloopdouche voorzien van ¾ betegeling.


* Slaapkamer I aan de galerijzijde, voorzien van 

laminaatvloer.


* Slaapkamer II aan de galerijzijde, voorzien van 

laminaatvloer.


* Doorgebroken woonkamer voorzien van een 

laminaatvloer, nette wand- en plafondafwerking, 

airco, inbouwkasten en toegang tot het balkon aan 

de voorzijde. Voorzien van elektrische en 

handmatig bedienbare zonwering.


* Balkon gelegen op het zuiden.





* Gemeenschappelijke binnentuin aan de 

achterzijde. 


* Kelderberging in de onderbouw.


 



 Algemeen:





* Eigen grond.


* Energielabel E, geldig tot 19-12-2030.


* De woning is geheel voorzien van houten 

raamkozijnen met dubbele beglazing.


VRAAGPRIJS € 199.500 K.K.
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LEES ALLES OVER KERKWERVESINGEL 195

* Centrale verwarming middels blokverwarming 

en warmwatervoorziening middels een huurboiler. 

(Huur boiler, 2019 € 14,-- per maand)


* Voor een indicatie van de maatvoering verwijzen 

wij naar de plattegrond.


* Gezien het bouwjaar van de woning wordt er in 

de koopovereenkomst een ouderdomsclausule 

opgenomen.


 



 Gebruiksoppervlakten en inhoud:





* Wonen ca. 80 m²


* Externe bergruimte ca. 8 m²


* Gebouwgebonden buitenruimte ca. 4 m²


* Inhoud ca. 249 m³


 


Bijdrage V.v.E.                   : € 165,98 per maand, excl. 

€ 105,-- aan stookkosten.


Bouwjaar woning            : 1965


Oplevering                         : In onderling overleg
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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 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

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - gangkast staan stellingen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 - Zeil in de keuken blijft ook liggen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - vaatwasser X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - ladekast X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren
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LIJST VAN ZAKEN



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

Brievenbus X

Kluis X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Airconditioning X

Zonwering buiten X

Warmwatervoorziening, te weten

 - boiler X

 

Overig - Contracten

Boiler Ja
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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!


