
3074 EH ROTTERDAM

BEIJERLANDSELAAN 177 A

VRAAGPRIJS € 175.000 K.K.

50 m² wonen 1 slaapkamers 1925 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 Beschikbaar

Woonoppervlakte 50 m²

Gebouwgebonden buitenruimte 5 m²

Inhoud 187 m³

Aantal kamers 2 (waarvan 1 slaapkamers)

Aantal woonlagen 1

Gelegen op 1

Voorzieningen tv kabel, natuurlijke ventilatie

Soort object beneden + bovenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 1925

Soort dak plat dak

Energielabel

Isolatie dubbel glas

Verwarming c.v.-ketel

Warmwater c.v.-ketel

Cv-ketel Nefit 2017

OVERDRACHT

OPPERVLAKTEN EN INHOUD

BOUWVORM

INDELING

ENERGIE
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Kadastrale aanduiding Charlois, F, 3800, index 4

Eigendomssituatie Volle eigendom

Ligging aan drukke weg, in centrum, open ligging

Tuin geen tuin

Balkon / dakterras Balkon, gelegen 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 € 77,57

Reservefonds aanwezig Ja

Onderhoudsplan Ja

Opstalverzekering Ja

VVE CHECKLIST
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LEES ALLES OVER BEIJERLANDSELAAN 177 A

WONEN OP EEN LEUKE CENTRUMLOCATIE!

Het kan voor de starters onder ons, we bieden een verdieping. Trap naar de eerste verdieping.


leuk appartement aan op de eerste verdieping met 


een grootte van 50 m² aan woonoppervlakte op de 
 Eerste verdieping: 


Beijerlandselaan 177-A. De woning staat te koop * Hal met meterkast en gangkast en toegang tot 

voor een bieden-vanaf-prijs van € 175.000,-- K.K.
 vertrekken.



 * Woonkamer aan de voorzijde voorzien van maar 

Daar waar de Beijerlandselaan, de Hillevliet, de liefst 3 raampartijen, laminaatvloer, schouw en 

Groene Hilledijk en de Randweg bij elkaar komen, lichte wand- en plafondafwerking.


is het gebouw anno 1925 gesitueerd. Door de jaren * Slaapkamer aan de achterzijde met laminaatvloer, 

heen is het goed onderhouden en de schil van het lichte wand- en plafondafwerking en openslaande 

gebouw heeft daardoor zijn charme behouden. Er deuren naar het balkon. 


is een actieve Vereniging van Eigenaren en in de * Toiletruimte voorzien van lichte betegeling en 

laatste jaren is er geheel groot onderhoud duo-bloktoiletopstelling.


uitgevoerd. Via een gesloten portiek met de * Badkamer voorzien van keurige betegeling, 

bovenburen kom je bij de woningentree. wastafel en douche.


Daarachter vind je een hal met toegang naar de * Keuken aan de achterzijde met rechte 

woonkamer aan de voorzijde en slaapkamer, keukenblokopstelling  met gaskookplaat en 

keuken en royaal balkon aan de achterzijde. Vanuit opstelling van de combiketel (Nefit, 2017). Toegang 

de woonkamer is er fantastisch uitzicht op de naar het balkon.


Beijerlandselaan.
 * Balkon aan de achterzijde over de gehele breedte 


 en is gelegen op het westen.


De wijk Hillesluis maakt onderdeel uit van een  


levendig stukje Rotterdam-Zuid met op 
 Algemeen:


loopafstand een groot winkelaanbod, een tram- en * Eigen grond.


bushalte en een uitstekende verbinding met het * Energielabel B, geldig tot 28-10-2030.


bruisende Rotterdamse centrum! Winkelcentrum * De woning is geheel voorzien van 

Zuidplein en het uitgaanscentrum bij de Kuip met onderhoudsarme raamkozijnen met dubbele 

diverse restaurants zijn vlakbij. Ook zijn er in de beglazing.


directe omgeving vele scholen te vinden. Alles wat * Centrale verwarming en warmwatervoorziening 

je nodig hebt is in de buurt. Wat voor jou?
 middels eigen combiketel (Nefit, 2017).



 * Er is een professionele en actieve Vereniging van 

Van harte welkom voor een vrijblijvende Eigenaren, zo is er geheel groot onderhoud 

bezichtiging!
 uitgevoerd aan het gebouw met onder andere 


 subsidie van de gemeente Rotterdam. In 2019 is 

 



 Indeling:





* Entree via het gesloten portiek naar de eerste VRAAGPRIJS € 175.000 K.K.
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LEES ALLES OVER BEIJERLANDSELAAN 177 A

bijvoorbeeld de dakbedekking vervangen.


* 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 en een artikel dat verband houd met 

het feit dat de woning een voormalige huurwoning 

betreft.


 



 Gebruiksoppervlakten en inhoud:


* Wonen ca. 50 m²


* Gebouwgebonden buitenruimte ca. 5 m²


* Inhoud ca. 187 m³


 


Bijdrage V.v.E.                : € 77,57 per maand


Bouwjaar woning            : 1925


Oplevering                      : Kan snel!
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WONEN OP EEN 

LEUKE 

CENTRUMLOCATIE!
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WOONKAMER AAN DE 

VOORZIJDE 

VOORZIEN VAN DRIE 

RAAMPARTIJEN!
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BALKON GELEGEN OP 

HET WESTEN!
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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.



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Metalen bergingkasten (2) X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

(Voordeur)bel X
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LIJST VAN ZAKEN



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X
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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!


