
3077 TN ROTTERDAM

DEURNESINGEL 4

VRAAGPRIJS € 325.000 K.K.

125 m² wonen 5 slaapkamers 1987 127 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 € 325.000 k.k.

Oplevering In onderling overleg

BOUWVORM
Soort object eengezinswoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 1987

Soort dak zadeldak bedekt met pannen

Ligging aan rustige weg, in woonwijk, vrij uitzicht, open ligging

OPPERVLAKTEN EN INHOUD
Woonoppervlakte 125 m²

Overige inpandige ruimte -

Gebouwgebonden buitenruimte -

Externe bergruimte 13 m²

Inhoud 436 m³

Perceeloppervlakte 127 m²

INDELING
Aantal kamers 6 (waarvan 5 slaapkamers)

Aantal woonlagen 3

Voorzieningen tv kabel

ENERGIE

Isolatie dubbel glas

Verwarming c.v.-ketel

Warmwater c.v.-ketel

Cv-ketel 2012



Kadastrale aanduiding IJsselmonde F 3148 


 

Eigendomssituatie Eigendom belast met erfpacht

Ligging aan rustige weg, in woonwijk, vrij uitzicht, open ligging

Tuin achtertuin, voortuin

Achtertuin 49 m² (900 cm diep en 540 cm breed)

Ligging tuin zuidoost

Parkeergelegenheid openbaar parkeren

KADASTRALE GEGEVENS

BUITENRUIMTE

BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN
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LEES ALLES OVER DEURNESINGEL 4

DÉ IDEALE HOEK EENGEZINSWONING: 6-KAMERS, TWEE DAKKAPELLEN EN 
EEN HEERLIJKE TUIN! 

We vinden het allemaal aan de Deurnesingel 4, waterfonteintje en nette betegeling.


gelegen in een rustige straat met een singel voor * Tuingerichte woonkamer voorzien van Italiaanse 

de deur. 
 marmerenvloer. Open verbinding naar de 


 keukenruimte en deur naar de serre.


De woningentree is middels de stoep en gezellige * Open keuken met Italiaanse marmerenvloer 

voortuin te bereiken waarna we een hal vinden voorzien van een strookje vloerverwarming, hoek-

met een Italiaanse marmerenvloer. Daarna een keukenopstelling (2006) met inbouwapparatuur: 

heerlijke ruime woonkamer met daaraan vast een elektrische kookplaat, schouw afzuigkap, 

serre en een open verbinding naar de combimagnetron, koelkast, vrieskast en 

keukenruimte. Op de eerste verdieping bevinden vaatwasmachine.


zich drie slaapkamers en een ruime badkamer. De * Serre ca. 11 m² voorzien van radiator en schuifpui 

tweede verdieping is voorzien van twee naar de achtertuin. De serre is voorzien van screen 

dakkappelen, twee slaapkamers en een wasruimte met erboven nog een extra (elektrische) zonwering. 


of mogelijkheid voor een 6e slaapkamer. De 


achtertuin is gelegen op het zonnige zuid-oosten * De achtertuin is gelegen op het zonnige zuid-

en heeft maar liefst twee schuren. Aan de oosten en voorzien van een nette erfafscheiding, 

achterzijde van de woning is er houten vlonder en een stenen en houten schuur. 

parkeergelegenheid.
 Toegang tot achterom en parkeerterrein.



 


Gelegen aan een prachtige singel met vlakbij een 
 Eerste verdieping:


skatepark, speeltuin, voetbalveld en heerlijke * Overloop voorzien van laminaatvloer en toegang 

wandelpaden. Op fietsafstand is er een naar vertrekken.


opstapplaats voor de watertaxi en Winkelcentrum * Luxueuze badkamer aan de voorzijde voorzien 

Keizerswaard. Op korte afstand bevinden zich van wastafelmeubel, douchecabine, tweede toilet, 

uitvalswegen met goede aansluiting op de A15/ designradiator en aluminium plafond.


A16, openbaar vervoer met een tramhalte op * Slaapkamer I aan de voorzijde met pvc-vloer en 

loopafstand, winkels en de Jachthaven inbouwkast.


IJsselmonde.
 * Slaapkamer II aan de achterzijde voorzien van 


 een pvc-vloer en vaste kasten.


Van harte welkom voor een vrijblijvende * Slaapkamer III aan de achterzijde voorzien van 

bezichtiging!
 een laminaatvloer en vaste kasten.


 
 



 Indeling:
 
 Tweede verdieping:



 Begane grond:
 * Middels vast trap toegang tot de 

* Voortuin met sierhek;
 zolderverdieping.

* Woningentree; hal voorzien van droogloopmat, 

meterkast, gangkast en Italiaanse marmerenvloer.


* Toiletruimte voorzien van wancloset, 
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LEES ALLES OVER DEURNESINGEL 4

VRAAGPRIJS € 325.000 K.K.

* Open zolderruimte aan de voorzijde met 

dakkapel, witgoedaansluitingen en knieschotten.


* Slaapkamer IV aan de achterzijde voorzien van 

tegelvloer, knieschotten en dakkapel.


* Slaapkamer V aan de achterzijde voorzien van 

tegelvloer, knieschotten en dakkapel.






 Persoonlijke noot verkoper:


Voor deze woning hebben wij gekozen omdat het 

de laatste huizen waren die aan deze kant 

gebouwd werden en wij graag vrij uitzicht wilde 

hebben. Kijkend op het groen van het park en je 

kunt er heerlijk wandelen en fietsen. Het park is 

ruim en veel fietsgelegenheid is prettig in de buurt.





Algemeen:


* Erfpacht, waarvan de erfpachtscanon is 

afgekocht tot 01-03-2036.


* De woning is geheel voorzien van kunststof 

raamkozijnen met dubbele beglazing.


* Centrale verwarming en warmwatervoorziening 

middels combiketel (Remeha, 2012)


* 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. 125 m²


* Externe bergruimte ca. 13 m²


* Perceeloppervlakte ca. 127 m²


* Inhoud ca. 436 m³





Bouwjaar woning            : 1987


Oplevering                      : In onderling overleg
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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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KADASTRALE KAART



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 - Inbouw kasten X

 - Bedbank X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kast serre X

 - Zolder kast met blad en rvs wasbak X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - overgordijnen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - Screens X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 - plavuizen X

 - Pvc vloer X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X
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LIJST VAN ZAKEN



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Screens X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X
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LIJST VAN ZAKEN



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) X

 

Overig - Contracten

Toom Moet worden 
overgenomen
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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!


