
3081 BW ROTTERDAM

RIJSOORDSTRAAT 40 A

BIEDEN VANAF € 250.000 K.K.

56 m² wonen 1 slaapkamers 1931 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 € 250.000 k.k.

Oplevering Beschikbaar

Woonoppervlakte 56 m²

Overige inpandige ruimte 0 m²

Gebouwgebonden buitenruimte 0 m² 

Externe bergruimte 0 m² 

Inhoud 181 m³

Aantal kamers 2 (waarvan 1 slaapkamers)

Aantal woonlagen 1

Gelegen op 1e woonlaag

Voorzieningen Mechanische ventilatie

Soort object Benedenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 1931

Soort dak Plat dak, bitumineuze dakbedekking

Energielabel

Isolatie Dubbel glas

Verwarming c.v.-ketel

Warmwater c.v.-ketel

Cv-ketel 2021

OVERDRACHT

OPPERVLAKTEN EN INHOUD

BOUWVORM

INDELING

ENERGIE

- 3RIJSOORDSTRAAT 40 A ROTTERDAM



Kadastrale aanduiding Charlois, sectie G, nummer 4255

Eigendomssituatie Volle eigendom

Ligging aan rustige weg, in centrum, in woonwijk

Tuin geen tuin

Achtertuin 683 cm diep en 484 cm breed

Ligging tuin zuidwest

Parkeergelegenheid openbaar parkeren, betaald parkeren, parkeervergunningen

KADASTRALE GEGEVENS

BUITENRUIMTE

BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN

4 - RIJSOORDSTRAAT 40 A ROTTERDAM

Inschrijving KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage € 117,-- per maand

Reservefonds aanwezig Ja

Onderhoudsplan Ja

Opstalverzekering Ja

VVE CHECKLIST
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LEES ALLES OVER RIJSOORDSTRAAT 40 A

HIER WORD JE WARM VAN! WAT EEN FANTASTISCH GERENOVEERDE 
BENEDENWONING MET TUIN ÉN BIJGEBOUW!

Wil je centraal en in-stap-klaar wonen met vrij 

uitzicht? Dan is de Rijsoordstraat 40-A jouw 

nieuwe thuis! De prijs is bieden vanaf € 250.000,- 

K.K.





Je ervaart een gevoel van thuis komen wanneer je 

deze sfeervolle woning binnenstapt. Het gehele 

appartement is voorzien van een visgraat 

laminaatvloer, strak gestuukte wanden en plafond 

en moderne woonvoorzieningen. Aan de voorzijde 

is de slaapkamer gesitueerd en middels de gang 

krijg je toegang tot de overige vertrekken. De 

tuingerichte, lichte woonkamer is voorzien van de 

prachtige, open keuken en een vast wandmeubel 

met een gezellige gashaard. Heerlijk voor deze 

wintermaanden. De badkamer is hypermodern 

uitgevoerd met marmerlook betegeling, verlaagd 

plafond met inbouwspots en onder meer een grote 

inloopdouche. Het bijgebouw als tweede 'thuis' is 

ideaal als werkplek bijvoorbeeld, want deze ruimte 

is voorzien van verwarming, een keurige 

laminaatvloer, gedeeltelijk dubbele beglazing en 

een toilet. Praktisch weetje: voor de deur is er een 

laadpaal om de elektrische auto op te laden. Wat 

wil je nog meer? Zie je jezelf hier al wonen? Bel 

snel en kom langs voor een bezichtiging. Van harte 

welkom!


 


Indeling: 


* Woningentree op de begane grond met een eigen 

voordeur; gang; meterkast; vaste kast met de 

aansluiting voor de wasmachine; toegang tot de 

verschillende vertrekken.


* Slaapkamer aan de voorzijde voorzien van 

visgraat laminaatvloer, strakke wand- en 

plafondafwerking. 


* Tuingerichte woonkmer aan de achterzijde 

voorzien van visgraat laminaatvloer, originele 

schouw, strakke wand- en 


   plafonafwerking, vast wandmeubel met 

sfeerhaard, kast met de opstelling van de 

combiketel, open keukenruimte en 


   2 deuren naar de tuin. 


* Open keuken met moderne inbouwkeuken 

voorzien van inbouwapparatuur: inductie 

kookplaat, afzuigkap, 


   combimagnetron, vaatwasmachine en koel-

vriescombinatie.


* Luxe badkamer met marmerlook betegeling en 

voorzien van ruime inloopdouche met 

regendouche, wastafelmeubel, 


   wandtoilet, mechanische ventilatie en verlaagd 

plafond met inbouwspots. 


* Heerlijke tuin, gelegen op het zuidwesten, 

voorzien van houten vlonderdelen met stalen 

onderstel en het bijgebouw. 


* Losstaand bijgebouw voorzien van visgraat 

laminaatvloer, strakke wand- en plafondafwerking, 

toilet en 


   witgoedaansluitingen en verwarming. 





Algemeen:


 * Eigen grond.


* De woning is geheel voorzien van kunststof 

kozijnen met dubbele beglazing. 


* Gezien het bouwjaar van de woning wordt er in 

de koopovereenkomst een ouderdomsclausule 

opgenomen.


* Voor een indicatie van de maatvoering verwijzen 

wij naar de plattegrond.


 


Oplevering                        : Kan snel

BIEDEN VANAF € 250.000 K.K.
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Heerlijke 


benedenwoning
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Losstaand 


bijgebouw voorzien 


van visgraat 

laminaatvloer
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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 

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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CARNISSE, ZUIDPLEIN, TARWEWIJK

ZUIDPLEIN

Hier gebeurt het allemaal. The place to be! Met één van de grootste overdekte winkelcentra is dit gebied 

uiterst geschikt voor de liefhebber van het bruisende stadsleven. Door een fantastische upgrading van dit 

centrum is wonen in de wijk natuurlijk erg aantrekkelijk. In het Hart van Zuid zijn alle openbare 

voorzieningen die je maar wensen kunt, zoals: Ahoy, het nieuwe Kunstenpand met theater en bibliotheek, 

het nieuwe 50-meter zwembad en ga zo maar door. Het grote stadspark Zuiderpark is aan te lopen, hier 

kun je op zomeravonden heerlijk bivakkeren. Verder zijn er verschillende uitvalswegen naar de Ring A15. 

Daarnaast bevindt ons kantoor zich direct achter Zuidplein! Kom langs voor een kopje koffie!

WONEN IN HET 


KLOPPENDE HART 

VAN ZUID!
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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!


