
3112 HJ SCHIEDAM

STATIONSPLEIN 61

BIEDEN VANAF € 350.000 K.K.

94 m² wonen 2 slaapkamers 2007 6e 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 € 350.000 k.k.

Oplevering Beschikbaar

Woonoppervlakte 94 m²

Gebouwgebonden buitenruimte 7 m²

Inhoud 260 m³

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal woonlagen 1

Gelegen op 6

Voorzieningen mechanische ventilatie, tv kabel, lift

Soort object galerijflat

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 2007

Soort dak plat dak

Energielabel

Isolatie HR-glas

Verwarming c.v.-ketel

Warmwater c.v.-ketel

Cv-ketel 2007

OVERDRACHT

OPPERVLAKTEN EN INHOUD

BOUWVORM

INDELING

ENERGIE
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Kadastrale aanduiding Schiedam, I, 6274, index 34

Eigendomssituatie Volle eigendom

Ligging aan drukke weg, in centrum, vrij uitzicht, open ligging

Tuin geen tuin

Balkon / dakterras balkon, gelegen op het zuiden

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 € 149.71

Reservefonds aanwezig Ja

Onderhoudsplan Ja

Opstalverzekering Ja

VVE CHECKLIST
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LEES ALLES OVER STATIONSPLEIN 61

RIANT (94 m²) 3 KAMER APPARTEMENT OP TOPLOCATIE!

In een jong appartementencomplex, direct naast beschikbaar; aan de overkant van de straat N.S.-

het N.S. station Schiedam-Centrum, vlakbij alle station en metrostation Schiedam Centrum, 

uitvalswegen mogen wij dit heerlijke 3 kamer evenals bushaltes. Verder zijn er diverse scholen, 

appartement aanbieden voor een bieden vanaf winkelcentra, de Schiedamse Markt en 

prijs van € 350.000,-- K.K. Hierbij kunt u de sportgelegenheden. Centraal wonen dus!


onderliggende parkeerplaats aanschaffen voor € 


14.500,--, verkoper wenst deze graag tezamen met Kortom: een scala aan fijne wooneigenschappen. 

de woning te verkopen.
 Bel snel voor een afspraak! Hartelijk welkom voor 


 een bezichtiging!


Het complex is in 2007 gebouwd, heeft een 


moderne architectuur en er is gebruik gemaakt van 
 Indeling:


kwalitatief hoogwaardige en duurzame materialen. 


Het appartement heeft uitstekend wooncomfort en * Verzorgde entree met postbussen; toegang tot 

is voorzien van een eigen combiketel en een liften.


ventilatiesysteem dat is uitgerust met een warmte- * Entree van de woning via galerij op de 6e 

terug-win-systeem. Het 3 kamer type 'Hofwoning' verdieping en de hal welke is voorzien van 

kenmerkt zich door het balkonterras op de laminaat.


zonzijde, 2 royale slaapkamers en een speels * Moderne open keuken in hoekopstelling met Le 

ingedeelde living van maar liefst 42 m². De woning Mans hoekkast en composieten werkblad en is 

is in 2017 gerenoveerd door middel van strak verder voorzien van combi-oven, koelkast, 

gestucte muren, een nieuwe laminaatvloer met vaatwasser, gaskookplaat en schouw afzuigkap. 


hoge plinten, nieuwe keuken en het plaatsen van * Zeer royale L-vormige woonkamer met een 

een badkamermeubel, glaswand (met deur) en een laminaatvloer (2017) en strakke wand- en 

designradiator in de badkamer.
 plafondafwerking. Veel lichtinval door de grote 


 raampartijen en toegang tot het;


De woning op eigen grond is gelegen op de zesde * Ruim en zonnig balkon van maar liefst 7 m². 


verdieping met een heerlijk balkon aan de * Slaapkamer I voorzien van laminaatvloer en 

achterzijde, gelegen op het zuidwesten. Je krijgt strakke afwerking.


verder de beschikking over een royale, L-vormige * Slaapkamer II  voorzien van laminaatvloer en 

woonkamer met open keuken, 2 fijne slaapkamers strakke afwerking.


aan de galerijzijde, een badkamer met onder meer * Badkamer met een ligbad, douchecabine, 

een ligbad en separate douche, een was/ wastafelmeubel, design radiator en lichte 

stookruimte en een apart toilet. In de onderbouw is betegeling. 


een algemene fietsenstalling. Ideaal toch?
 * Inpandige berging met een combiketel, 




Wonen in deze omgeving betekent leven nabij alle 

grootstedelijke voorzieningen. Veel openbare 

voorzieningen zijn in de directe omgeving BIEDEN VANAF € 350.000 K.K.
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LEES ALLES OVER STATIONSPLEIN 61

mechanische ventilatie met WTW-systeem en 

wasmachineaansluiting. 


* Toiletruimte voorzien van duoblok-opstelling, 

fonteintje en gedeeltelijk witte betegeling.





* Separaat kunt u de eigen parkeerplaats in de 

ondergelegen parkeergarage aanschaffen voor een 

bedrag van € 14.500,--.






 Algemeen:





* Eigen grond.


* Energielabel A.


* Voorzien van hardhouten kozijnen met HR++ 

beglazing.


* Combiketel t.b.v. warmwater en centrale 

verwarming.


* Gezamenlijke fietsenstalling in de onderbouw.


* Eigen parkeerplaats in de ondergelegen garage 

(niet bij de vraagprijs inbegrepen). Koopsom: € 

14.500.-- K.K. Verkoper wenst bij voorkeur de 

parkeerplaats tezamen met de woning te verkopen.


* Gezien het bouwjaar van de woning wordt er in 

de koopovereenkomst een ouderdomsclausule 

opgenomen.






 Gebruiksoppervlakten en inhoud:





* Wonen ca.  94 m²


* Gebouw gebonden buitenruimte ca. 7 m²


* Inhoud ca. 260 m³





Bijdrage V.v.E.        :  € 149,71 per maand (woning) 

en € 17,15 (parkeerplaats)    


Bouwjaar woning    :  2007


Oplevering             :  In onderling overleg
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BALKON GELEGEN OP 

HET ZUIDEN!
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RIANT 3-KAMER 

APPARTEMENT OP 

TOPLOCATIE!
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ZEER ROYALE L-

VORMIGE 

WOONKAMER!
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MODERNE OPEN 

KEUKEN IN 

HOEKOPSTELLING!
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PLATTEGROND - ZESDE 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

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Werkblad en planken bergruimte X

 - Keukenkast bergruimte X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X
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LIJST VAN ZAKEN



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - Spiegel X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting 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!


