
3079 GH ROTTERDAM

HUIGENDIJK 5

VRAAGPRIJS € 239.000 K.K.

71 m² wonen 2 slaapkamers 1963 103 m² perceel



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.
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BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN

OVERDRACHT
Vraagprijs € 239.000 k.k.

Oplevering Medio augustus 2021

BOUWVORM
Soort object eengezinswoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 1963

Soort dak plat dak met bitumineuze dakbedekking

Ligging aan rustige weg, in woonwijk, beschutte ligging

OPPERVLAKTEN EN INHOUD
Woonoppervlakte 71 m²

Overige inpandige ruimte 3 m²

Gebouwgebonden buitenruimte -

Externe bergruimte 5 m²

Inhoud 272 m³

Perceeloppervlakte 103 m²

INDELING
Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal woonlagen 2

Voorzieningen mechanische ventilatie, tv kabel

ENERGIE
Energielabel

Isolatie muurisolatie, dubbel glas

Verwarming c.v.-ketel

Warmwater c.v.-ketel

Cv-ketel 2017



Kadastrale aanduiding IJsselmonde B 6648 


 

Eigendomssituatie Volle eigendom

Ligging aan rustige weg, in woonwijk, beschutte ligging

Tuin achtertuin, voortuin

Achtertuin 35 m² (423 cm diep en 980 cm breed)

Ligging tuin zuidoost

Parkeergelegenheid openbaar parkeren

KADASTRALE GEGEVENS

BUITENRUIMTE

BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN
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LEES ALLES OVER HUIGENDIJK 5

TWEE-LAAGSE EENGEZINSWONING IN GROOT-IJSSELMONDE MET 
HEERLIJKE TUINEN! 

De woning aan de Huigendijk 5 is een verzorgde 3- van terras, plantenbak en toegang tot stenen 

kamerwoning met een ruime voor- én achtertuin bergruimte (ca. 3 m²) en woningentree.


en als eye-catcher: de luxueuze badkamer. 
 * Woningentree; hal v.v. PVC-laminaatvloer en 


 meterkast.


Voordat je de woning aan de Huigendijk 5 instapt * Toiletruimte v.v. wandcloset, hoekwaterfonteintje 

tref je een fijn terras en een stenen berging. Kom je en deels licht betegeld.


binnen in de woning dan tref je de hal welke * Tuingerichte woonkamer aan de achterzijde met 

toegang geeft tot een heerlijk tuingerichte trap in kamer, PVC-laminaatvloer, behangwanden, 

woonkamer voorzien van een PVC-laminaatvloer gips-plafondplaten en open verbinding naar de 

en een open verbinding naar de keukenruimte. De keukenruimte.


achtertuin op het zonnige zuid-westen beschikt * Open keukenruimte v.v. hoek-keukenopstelling 

over een houten schuur, een groot terras en er is met plaats voor allerhande apparatuur: 5-pits 

toegang tot het achterpad. Op de slaapverdieping gaskookplaat, mechanische ventilatie, koel- 

tref je twee ruime slaapkamers en de luxe vriescombinatie, vaatwasmachine en 1½ spoelbak.


badkamer welke in 2020 is gerenoveerd. Zie jij * Achtertuin gelegen op het zuid-oosten en v.v. 

jezelf hier (met je geliefden) wonen?
 bestrating, schuttingen, plantenbak, houten schuur 


 (ca. 5 m²) en toegang tot het achterpad.


De Huigendijk is gesitueerd in de zogenaamde 


'dijkenbuurt' in Rotterdam IJsselmonde. Een 
 Eerste verdieping:


rustige woonwijk met ideale en fijne * Overloop v.v. kast met opstelling van 

stadsvoorzieningen. Stadspark De Twee Heuvels is wasmachine en lease-combiketel.


te bereiken op drie minuten loopafstand, een * Slaapkamer I aan de voorzijde v.v. tapijtvloer en 

mooie groene oase van rust middenin de stad met behangwanden.


daarbij een sportschool en zwembad. De rijksweg * Luxueuze badkamer (2020) met douchecabine, 

A15 zijn binnen vijf minuten met de auto aan te ligbad, wastafelmeubel, tweede toilet en geheel 

rijden en op loopafstand is er zowel een bus- als voorzien van moderne betegeling.


tramhalte. Verder zijn er op korte afstand volop * Slaapkamer I aan de achterzijde v.v. tapijtvloer, 

voorzieningen voor sport, uitgaansgelegenheden behangwanden en schuifwandkast.


en diverse winkelcentra zoals Keizerswaard en 


Feyenoord woonboulevard XL. Kortom: een fijne Persoonlijke noot verkoper:


eengezinswoning op een ideale locatie!
 We zijn verliefd geworden op deze ligging, het huis 


 zelf, de veiligheid en het afgesloten achterpad. Het 

Van harte welkom voor een bezichtiging aan huis is ruim, goed geïsoleerd en het is een 

Huigendijk 5!
 doorzonwoning. De winkels in de buurt zijn elke 


 dag geopend, op steenworp afstand de Lidl, de 


 Indeling:
 Coop en Keizerswaard. Er is openbaar vervoer om 


 Begane grond:
 de hoek, bus en tram.  

* Voortuin gelegen op het noord-westen, voorzien 
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LEES ALLES OVER HUIGENDIJK 5

VRAAGPRIJS € 239.000 K.K.

Er zijn veel eettentjes en een benzinepomp op de 

hoek van de straat. Maasstad Ziekenhuis is aan de 

overkant. Wij houden van de natuur, de straat uit, 

loop je direct het park in. Wij gaan dit missen, juist 

omdat we met heel veel veiligheid en plezier hier 

hebben gewoond.


 



 Algemeen:


* Eigen grond.


* Energielabel C, geldig tot 09-08-2021.


* De woning is geheel voorzien van kunststof 

raamkozijnen met dubbele beglazing.


* Centrale verwarming en warmwatervoorziening 

middels lease-combiketel (Remeha, 2017, € 30,-- 

per maand).


* In de zomer van 2021 staan riolering- en 

straatwerkzaamheden op de planning.


* 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. 71 m²


* Overige inpandige ruimte ca. 3 m²


* Externe bergruimte ca. 5 m²


* Perceeloppervlakte ca. 103 m²


* Inhoud ca. 272 m³





Bouwjaar woning         : 1963


Oplevering                      : Medio augustus 2021



- 7HUIGENDIJK 5 ROTTERDAM




Heerlijke achtertuin 

gelegen op het zuid-

oosten!
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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 
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KADASTRALE KAART
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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!


