
3074 ME ROTTERDAM

POLDERLAAN 14 B

VRAAGPRIJS € 299.000 K.K.

92 m² wonen 2 slaapkamers 2008 2e 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 € 299.000 k.k.

Oplevering In onderling overleg

Woonoppervlakte 92 m²

Overige inpandige ruimte -

Gebouwgebonden buitenruimte 3 m²

Externe bergruimte 3 m²

Inhoud 250 m³

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal woonlagen 1

Gelegen op 2

Voorzieningen mechanische ventilatie, tv kabel, lift

Soort object portiekflat

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 2008

Soort dak plat dak met bitumineuze dakbedekking

Energielabel

Isolatie dakisolatie, muurisolatie, dubbel glas

Verwarming c.v.-ketel

Warmwater c.v.-ketel

Cv-ketel 2012

OVERDRACHT

OPPERVLAKTEN EN INHOUD

BOUWVORM

INDELING

ENERGIE
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Kadastrale aanduiding Charlois F 4400

Eigendomssituatie Volle eigendom

Ligging aan drukke weg, in centrum, in woonwijk, open ligging

Tuin geen tuin

Balkon gelegen op het westen

Parkeergelegenheid openbaar parkeren, betaald parkeren, parkeergarage, 

parkeervergunningen

KADASTRALE GEGEVENS

BUITENRUIMTE

BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN
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Inschrijving KvK ja

Jaarlijkse vergadering ja

Periodieke bijdrage € 123,32 per maand

Reservefonds aanwezig ja

Onderhoudsplan ja

Opstalverzekering ja

VVE CHECKLIST
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LEES ALLES OVER POLDERLAAN 14 B

ZOWEL DE LOCATIE ALS DE STAAT SPREKEN AAN BIJ DIT PRACHTIGE 
APPARTEMENT IN EEN JONG COMPLEX! De Polderlaan 14-B is een keurig 
verzorgd en royaal 3 kamer appartement op de 2e verdieping op een centrale 

De vraagprijs van het geheel is € 299.000,-- K.K.
 
 Tweede verdieping:



 * Woningentree; ruime hal, meterkast en 

Het complex VanSuyd is gebouwd in 2008 met een wasruimte met opstelling van de combiketel en 

eigen afgesloten parkeergarage en een wasmachine-aansluiting.


liftvoorziening. De woning is prettig ingedeeld en * Keurige toiletruimte voorzien van duoblok-

voorzien van fijne vertrekken. Bij binnenkomst is toiletopstelling, fonteintje en lichte betegeling. 


er een ruime hal met toegang tot verschillende * Royale en lichte living voorzien van 

vertrekken. In de living met open keuken heb je laminaatvloer, strakke wandafwerking en 

grote raampartijen, waardoor je vanaf de bank structuurplafond en toegang tot de open 

prachtig uitzicht hebt over de omgeving. Zowel de keukenruimte.


keuken als de badkamer en het separate toilet * Open keuken voorzien van inbouwkeuken met 

verkeren in een goede staat. Er zijn 2 fijne apparatuur: gaskookplaat, oven, magnetron, 

slaapkamers, waarvan de master bedroom is koelkast, vrieskast, vaatwasmachine en een 

voorzien van een vaste schuifdeurenkast en de schouw-afzuigkap. 


kleine slaapkamer geeft toegang tot het balkon met * Slaapkamer I voorzien van laminaatvloer en 

levendig uitzicht. Op de begane grond is een eigen schuifdeurenkast


berging en eigen parkeerplaats. 
 * Slaapkamer II voorzien van laminaatvloer en deur 


 naar het balkon. 


De woning is gelegen in de wijk Feyenoord in de * Balkon gelegen op het westen. 


buurt Hillesluis. Een toplocatie met alle stadse * Badkamer geheel voorzien van lichte betegeling 

voorzieningen binnen handbereik! Boulevard Zuid en verlaagd plafond met inbouwspots, 

biedt een gevarieerd aanbod aan winkels en om de wastafelmeubel met dubbele kraan en 

hoek van de straat is tramhalte Beijerlandselaan inloopdouche met regendouche (de inloopdouche 

gelegen. Bovendien ligt het bekende en regendouche zijn onlangs vernieuwd). 


winkelcentrum Zuidplein op fietsafstand en met 


enkele autominuten zit je in het centrum van * Op de begane grond is een bergruimte en de 

Rotterdam. Kortom; een bruisende woonwijk waar parkeerplaats in de parkeergarage te vinden.


een veelheid van culturen elkaar ontmoeten.
 * In de onderbouw van het complex is een 


 gezamenlijke fietsenstalling.


Laat je overtuigen met een bezichtiging! Van harte 


welkom!
 
 Algemeen:



 * De woning is geheel voorzien van kunststof 


 Indeling: 
 raamkozijnen met dubbele beglazing.


* Entree via een afgesloten ontvangstruimte met * Isolatie van dak en gevel. 


postbussen, intercom en lift naar de tweede * Centrale verwarming en warmwatervoorziening 

verdieping.
 middels eigen combiketel (Remeha, 2012).



 * Gemeenschappelijk binnenterrein. 






6 - POLDERLAAN 14 B ROTTERDAM



- 7POLDERLAAN 14 B ROTTERDAM



8 - POLDERLAAN 14 B ROTTERDAM



- 9POLDERLAAN 14 B ROTTERDAM



10 - POLDERLAAN 14 B ROTTERDAM



- 11POLDERLAAN 14 B ROTTERDAM

Laat je overtuigen met een bezichtiging

Van harte welkom!
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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.



- 13POLDERLAAN 14 B ROTTERDAM

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.



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 - Behalve van de w.c. en opslagkamer. X

 - Inboedel X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Tv meubel slaapkamer X

 - Inbouw zwarte kleding kast X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X
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LIJST VAN ZAKEN



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X
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LIJST VAN ZAKEN



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

Rookmelders X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie 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!


