
3082 JR ROTTERDAM

VERBOOMSTRAAT 88 A

BIEDEN VANAF € 200.000 K.K.

86 m² wonen 2 slaapkamers 1939 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

Bieden vanaf € 200.000 k.k.

Oplevering Beschikbaar

Woonoppervlakte 86 m²

Gebouwgebonden buitenruimte 8 m²

Externe bergruimte 3 m²

Inhoud 291 m³

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal woonlagen 2

Gelegen op 1

Voorzieningen tv kabel, natuurlijke ventilatie

Soort object benedenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 1939

Soort dak zadeldak

Isolatie dubbel glas

Verwarming c.v.-ketel

Warmwater c.v.-ketel

Cv-ketel Intergas 2008

OVERDRACHT

OPPERVLAKTEN EN INHOUD

BOUWVORM

INDELING

ENERGIE
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Kadastrale aanduiding Gemeent Charlois, sectie B, nummer  6999-A, index 1

Eigendomssituatie Volle eigendom

Ligging aan rustige weg, in woonwijk, open ligging

Tuin achtertuin

Achtertuin 35 m² (1087 cm diep en 325 cm breed)

Ligging tuin oost

Balkon / dakterras balkon aan de oostzijde

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 € 25,-- per maand

Opstalverzekering ja

VVE CHECKLIST
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LEES ALLES OVER VERBOOMSTRAAT 88 A

Royaal wonen met een geweldige achtertuin in de gewilde wijk Oud-Charlois!

Je hebt nu de mogelijkheid! De Verboomstraat 88- 
 Indeling:

A is een dubbele benedenwoning met een bieden 

vanaf prijs van > € 200.000,-- K.K.





De woning op de begane grond heeft een ruim 

souterrain en een heerlijke tuin aan de achterzijde 

op het oosten. Op de begane grond is er een 

woonkamer aan de voorzijde en een slaapkamer 

aan de achterzijde. De keuken met een functionele 

keukenopstelling en de achtergelegen slaapkamer 

geven beiden toegang tot de verzorgde achtertuin 

met balkon, een berging en een achterom. Op de 

begane grond is een doucheruimte en in het 

onderhuis een badkamer met een bad. Verder is er 

in het souterrain een 2e slaapkamer, veel 

bergruimte en een wasruimte. De woning wordt 

verwarmd met een eigen combiketel en is geheel 

voorzien van kunststof kozijnen met dubbele 

beglazing. Het geheel kan naar eigen inzichten en 

smaak worden gemoderniseerd. 





De karakteristieke wijk is upcoming en centraal 

gelegen. In de straat is een bushalte en een paar 

straten verderop aan de Boergoensevliet is een 

tramhalte. Ook zijn buurtwinkels met het Karel de 

Stouteplein in de buurt. De wijk heeft veel 

historische bebouwing en ligt vlakbij het 

stadscentrum. Leuk is dat er een veerpont voor 

voetgangers en fietsers van en naar Katendrecht 

vaart. Ook is er aan de rand van de wijk een 

opstappunt voor de watertaxi. Verder grenst Oud-

Charlois aan het grootse 'Zuiderpark' en de Nieuwe 

Maas, met aan de andere kant het stadscentrum.








Kortom: genoeg redenen voor een vrijblijvende 

bezichtiging van deze woning. Van harte welkom!







Begane grond:


* Woningentree met lange gang; toegang tot de 

vertrekken en trap naar het souterrain.


* Toiletruimte met duoblok-toiletopstelling en 

geheel betegeld.


* Badkamer I met een inloopdouche, wastafel en 

geheel betegeld. 


* Woonkamer aan de voorzijde voorzien van 

laminaatvloer, granol wandafwerking en strak 

plafond. 


* Slaapkamer I aan de achterzijde voorzien van 

laminaatvloer en deur naar het balkon/de 

achtertuin. 


* Keukenruimte voorzien van laminaatvloer, 

keukenopstelling met losse apparatuur, 1,5 

spoelbak, de opstelling van de combiketel en 

eveneens een deur naar het balkon/de achtertuin.






 Achtertuin:


* Balkon is gelegen op het oosten met plaats voor 

een terrasje. Middels trap toegang tot de tuin.


* Keurig aangelegde achtertuin met bestrating, 

beplanting, houten schuur, achterom en veel 

ruimte voor een heerlijk terras.

BIEDEN VANAF € 200.000 K.K.
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LEES ALLES OVER VERBOOMSTRAAT 88 A

Souterrain/Onderhuis:


* Overloop met de aansluiting voor de 

wasmachine en veel bergruimte. 


* Badkamer II voorzien van een zitbad, 

wastafelmeubel, 2e toilet en betegeling.


* Slaapkamer II aan de achterzijde, nu in gebruik 

als tuinkamer met een deur naar de achtertuin. 






 Algemeen:


 


* Eigen grond.


* De woning is geheel voorzien van kunststof 

raamkozijnen met dubbele beglazing.


* Centrale verwarming en warmwatervoorziening 

middels combiketel (Intergas, 2008).


* De bovenburen hebben recht van overpad door 

de achtertuin (aan de linkerzijde) om te komen en 

te gaan van het achterpad naar hun berging, 

gelegen in het souterrain.


* 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.


 



 Gebruiksoppervlakten en inhoud:





* Wonen ca. 86 m²


* Externe bergruimte ca. 3 m²


* Gebouwgebonden buitenruimte ca. 8 m²


* Inhoud ca. 291 m³


 


Bijdrage VvE               : ca. € 25,-- per maand


Bouwjaar woning     : 1939


Oplevering                  : ca. 3 maanden
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TOEGANG NAAR 

BALKON
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PLATTEGROND BEGANE GROND 

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 SOUTERRAIN

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!


