
3078 GN ROTTERDAM

KONINGINNEWEG 213

VRAAGPRIJS € 335.000 K.K.

86 m² wonen 3 slaapkamers 1932 162 m² perceel



Meer weten? Informeer bij een van onze makelaars!

OVER ONS

DE SERVICE VAN VROEGER

MET DE KENNIS VAN NU

 Meer dan 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 € 335.000 k.k.

Oplevering In onderling overleg, medio december 2022

BOUWVORM
Soort object Eengezinswoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 1932

Soort dak Zadeldak met pannen

Ligging Aan rustige weg, in woonwijk

OPPERVLAKTEN EN INHOUD
Woonoppervlakte 86 m²

Overige inpandige ruimte 0 m²

Gebouwgebonden buitenruimte 0 m²

Externe bergruimte 8 m²

Inhoud 340 m³

Perceeloppervlakte 162 m²

INDELING
Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal woonlagen 3

Voorzieningen TV-kabel

ENERGIE
Energielabel

Isolatie Dakisolatie, vloerisolatie

Verwarming C.V.-ketel

Warmwater C.V.-ketel

Cv-ketel 2021



Kadastrale aanduiding Gemeente IJsselmonde, sectie D, nummer 3195

Eigendomssituatie Volle eigendom

Ligging Aan rustige weg, in woonwijk

Tuin Achtertuin en voortuin

Achtertuin 78 m² (1667 cm diep en 468 cm breed)

Ligging tuin Gelegen op het oosten

Parkeergelegenheid Openbaar parkeren

KADASTRALE GEGEVENS

BUITENRUIMTE

BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN
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LEES ALLES OVER KONINGINNEWEG 213

'JAREN '30 SFEER IN EEN FANTASTISCH THUIS!'

Je ervaart het aan de Koninginneweg 213. Deze tot 

in de puntjes verzorgde tussenwoning valt bij veel 

woningzoekers in de smaak. Zijn jouw 

verhuisdozen al gepakt?





Als je deze tussenwoning binnenstapt word je 

meteen verliefd op de karakteristieke details. De 

begane grond is voorzien van een eikenhouten 

vloer, glas-in-lood ramen, een sfeervolle, 

uitgebouwde woonkamer met een fantastische 

inbouwkeuken en openslaande deuren naar de 

diepe en groene achtertuin met een vlonderterras 

en houten blokhut. Op de slaapverdiepingen zijn 3 

fijne slaapkamers en een prachtige badkamer met 

onder meer een 2e toilet. Samen met de nette 

afwerking van het geheel maken al deze 

eigenschappen dit keurige huis tot een 

aantrekkelijke woning!





Winkels, tram- en bushalte; het is allemaal aan te 

lopen! Op deze manier is het stadscentrum 

gemakkelijk te bereiken en is boodschappen doen 

in Keizerswaard een uitje. Ook het onlangs 

opgeknapte park de 'De twee heuvels' ligt om de 

hoek. Ook uitvalswegen zijn in de buurt: de op- en 

afrit nabij de Van Brienenoordbrug geven direct 

toegang tot de A16.





Kom jij de sfeer proeven? Welkom voor 

een bezichtiging! 


 


Indeling:





Begane grond:


* Voortuin voorzien van bestrating en groen, 

gelegen op het westen.


* Woningentree met de gang; meterkast.


* Toiletruimte voorzien van wandtoilet, fonteintje 

en betegeling.


* Sfeervolle, doorzon woonkamer voorzien van 

eikenhouten vloer, authentieke glas-in-lood-

ramen, inbouwkasten, een 


   vaste kast en een open verbinding met de 

keukenruimte.


* Open keuken met een degelijke inbouwkeuken 

voorzien van diverse inbouwapparatuur: 

gaskookplaat, oven, koelkast, 


   vrieskast, afzuigschouw en een vaste kast met de 

aansluiting voor de wasmachine en droger. 

Openslaande deuren 


   naar de achtertuin. 





* Heerlijke achtertuin gelegen op het oosten 

voorzien van een vlonderterras een houten blokhut 

(ca. 8 m²) en een 


   achter uitgang. 





Eerste verdieping:


* Overloop voorzien van eikenhouten vloer.


* Slaapkamer I aan de achterzijde, voorzien van 

eikenhouten vloer en een dakkapel.


* Moderne, luxe badkamer (2020) voorzien van 

douchecabine, wastafelmeubel, 2e toilet, 

designradiator, geheel 


   betegeld en verlaagd plafond met inbouwspotjes.


* Slaapkamer II aan de voorzijde, voorzien van 

tapijtvloer, vaste kasten en een dakkapel.

VRAAGPRIJS € 335.000 K.K.
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LEES ALLES OVER KONINGINNEWEG 213

Zolderverdieping:





* Vaste kast met de opstelling van de combiketel. 


* Slaapkamer III voorzien van laminaatvloer met de 

authentieke balken en een dakraam. 


 


Algemeen:





* Eigen grond.


* Energielabel E, geldig tot en met 18 januari 2027.


* De wijk Groot-IJsselmonde valt onder de 

opkoopbescherming en dit houd in dat de woning 

alleen kan worden gekocht 


   voor eigen bewoning. Voor meer informatie: 

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/

opkoopbescherming/.


* De woning is geheel voorzien van houten 

raamkozijnen met dubbele beglazing (gedeeltelijk 

HR++).


* De woning is voorzien van dak-, en vloerisolatie.


* Centrale verwarming en warmwatervoorziening 

middels combiketel (Nefit, oktober 2021)


* 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. 86 m²


* Externe bergruimte ca. 8 m²


* Inhoud ca. 340 m³


* Perceel 162 m²





Bouwjaar woning         : 1932


Oplevering                      : In onderling overleg,     


                                              medio december 2022
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MODERNE 

TOILETRUIMTE MET 

FONTEINTJE
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TWEE 


SLAAPKAMERS OP 


DE EERSTE 

VERDIEPING
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ACHTERTUIN 

VOORZIEN VAN 

HOUTEN 

VLONDERTERRAS
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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 
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PLATTEGROND 
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PLATTEGROND 
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KADASTRALE KAART



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

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren
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LIJST VAN ZAKEN



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten

 - radiatorfolie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Bebouwing
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LIJST VAN ZAKEN



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) X
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LIJST VAN ZAKEN
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OUD-IJSSELMONDE, ZOMERLAND, SPORTDORP

IJSSELMONDE

Veelzijdig IJsselmonde! Ooit was het een landelijke plek en nu is het de jongste wijk binnen de ruit van 

Rotterdam. De wijk biedt zowel fraaie gezinswoningen, als appartementen voor o.a. starters en senioren. 

Het historische Oud-IJsselmonde, het groene Lombardijen, de vele winkels in Groot-IJsselmonde en het 

verrassende Beverwaard. Je kunt naar hartenlust winkelen in het hart; winkelcentrum Keizerswaard. Voor 

een wandeling kun je terecht in het Park de Twee Heuvels en in het noordwestelijke deel staat Stadion De 

Kuip. Over de bereikbaarheid: De tramlijnen 2, 20 en 23 lopen door de wijk en bushaltes tref je op talloze 

plekken. Een levendig stadsdeel met de leus: ‘Geen woorden, maar daden!’

MODERN EN DORPS,


VAN ALLES WAT!
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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!


