
3083 XC ROTTERDAM

EKSTERSTRAAT 30 C

BIEDEN VANAF € 275.000 K.K.

99 m² wonen 3 slaapkamers 1948 3e woonlaag



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.



BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN

Bieden vanaf € 275.000 k.k.

Oplevering ca. oktober/november 2022

Woonoppervlakte 99 m²

Overige inpandige ruimte -

Gebouwgebonden buitenruimte 7 m²

Externe bergruimte 28 m²

Inhoud 299 m³

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal woonlagen 1

Gelegen op 3

Voorzieningen mechanische ventilatie, tv kabel

Soort object portiekflat

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 1948

Soort dak plat dat met bitumeuze dakbedekking

Energielabel

Isolatie dubbel glas

Verwarming c.v.-ketel

Warmwater c.v.-ketel

Cv-ketel 2020

OVERDRACHT

OPPERVLAKTEN EN INHOUD

BOUWVORM

INDELING

ENERGIE
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Kadastrale aanduiding Charlois H 3878

Eigendomssituatie Volle eigendom

Ligging aan rustige weg, in woonwijk, open ligging

Tuin geen tuin

Balkon / dakterras gelegen op het oosten

Parkeergelegenheid openbaar parkeren, betaald parkeren, parkeervergunningen

KADASTRALE GEGEVENS

BUITENRUIMTE

BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN
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Inschrijving KvK ja

Jaarlijkse vergadering ja

Periodieke bijdrage € 170,75 per maand

Reservefonds aanwezig ja

Onderhoudsplan ja

Opstalverzekering ja

VVE CHECKLIST
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LEES ALLES OVER EKSTERSTRAAT 30 C

WAT EEN LEUK HUIS! De voordelen van jonge bouw en maar liefst 99 m² 
woonoppervlakte in een sfeervol appartement op de 3e (top) verdieping van een in 
ca. 2007 grondig gerenoveerd appartementencomplex. 

Naast een doorzon woonkamer met halfopen  combiketel.


keuken, krijg je 3 slaapkamers, een royale * Toiletruimte voorzien van wandtoilet, fonteintje 

badkamer, 2 balkons en een berging van maar en lichte betegeling. 


liefst 28 m² tot je beschikking. Een pluspunt is ook * Doorzon, L-vormige woonkamer voorzien van 

het groene uitzicht met een doorkijkje naar de massief eikenhouten vloer, nette wand- en 

Sternstraat. Kortom: wat wil je nog meer? 
 plafondafwerking, vrij en groen uitzicht, toegang 


 tot de keukenruimte en een deur naar het balkon. 


De woning is gesitueerd in een rustige straat van * Balkon I aan de achterzijde, gelegen op het 

Carnisse met op steenworp afstand diverse winkels oosten. 


zoals supermarkten, cafetaria's en bloemisten. De * Half open keukenruimte voorzien van massief 

wijk heeft een mooie ligging nabij het hart van eikenhouten vloer met functioneel keukenblok en 

Zuid en middels de nabij gelegen Maastunnel ben losse apparatuur: gasfornuis met kookplaat en 

je met de fiets of met de auto snel in het oven, afzuigkap vaatwasmachine, koelkast en 

stadscentrum. De verschillende openbaar vervoer nette betegelde achterwand. 


voorzieningen in de buurt, zoals tram en metro, * Slaapkamer I aan de voorzijde voorzien van 

maken het reizen in de stad gemakkelijk. Op laminaatvloer en walk-in-closet. 


loopafstand ligt het aantrekkelijke Zuiderpark met * Ruime badkamer voorzien van lichte betegeling, 

daarbij Ahoy en het overdekte winkelcentrum douchecabine, wastafel met meubel, aansluiting 

Zuidplein. In het hart van Zuid vinden op dit voor de wasmachine.


moment tal van investeringen plaats, zoals de * Slaapkamer II aan de achterzijde voorzien van 

uitbreiding van Zuidplein en Ahoy (met o.a. laminaatvloer en deur naar het balkon. 


congrescentrum, bioscoop en muziekhal) en * Balkon II aan de achterzijde, gelegen op het 

recent is het nieuwe kunstenpand (theater en oosten. 


bibliotheek) gerealiseerd. Bekijk op * Slaapkamer III aan de achterzijde voorzien van 

hartvanzuidrotterdam.nl de 3-D simulatie.
 laminaatvloer.



 


Deze woning moet je met eigen ogen zien! Bel snel * Royale berging in de onderbouw van maar liefst 

voor een bezichtiging! Van harte welkom! 
 28 m².



 



 Indeling:Indeling:
 
 Persoonlijke noot: 


* Gesloten portiek met postbussen, toegang tot de 'Toen ik zelf voor het eerst in deze woning kwam 

bergingen en trapopgang.
 was ik meteen erg enthousiast, wat een ruimte en 


 licht in het huis!  Met name de woonkamer met 


 Tweede verdieping:
 open keuken vind ik zelf een heel erg prettige 

* Woningentree met ruime gang voorzien van ruimte die ook makkelijk op verschillende 

laminaatvloer, meterkast en gangkast met de manieren in te delen is. Door de renovatie is de 

mechanische ventilatie unit en opstelling van de
 woning goed geïsoleerd waardoor ik nooit 


 geluiden o.i.d. van buren hoor. 
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LEES ALLES OVER EKSTERSTRAAT 30 C

BIEDEN VANAF € 275.000 K.K.

De Eksterstraat vind ik een heel fijne straat om in te 

wonen. Het is een erg rustige, vriendelijke straat 

met in de lente / zomer veel groen in de straat. 

Doordat de Maastunnel vlakbij is ben je zo in het 

centrum van Rotterdam. Ik hoop dat de volgende 

bewoners hier net zo prettig gaan wonen als ik!'






 Algemeen: 


* Eigen grond.


* Energielabel F, geldig tot en met 3 augustus 2027.


* De wijk Carnisse valt onder de 

opkoopbescherming. Dit houdt in dat een belegger 

de woning niet kan kopen voor de verhuur, al 

gelden er uitzonderingen zoals de verhuur aan een 

kind. Kijk voor meer informatie op de website van 

de gemeente Rotterdam.


* Centrale verwarming en warmwatervoorziening 

met een combiketel (Remeha, 2020).


* Geheel voorzien van hardhouten kozijnen met 

isolerende beglazing.


* De woning is bij de renovatie in ca. 2007 na-

geïsoleerd.


* 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. 99 m²


* Gebouwgebonden buitenruimte ca. 7 m²


* Externe bergruimte ca. 28 m²


* Inhoud ca. 299 m³





Bijdrage V.v.E.             : € 170,75 per maand


Bouwjaar woning         : 1948, renovatie in ca. 2007


Oplevering                  : ca. oktober/november 2022
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RUIME SLAAPKAMER 

MET WALK-IN-

CLOSET!
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WAT EEN LEUK HUIS!

ALS JE DEZE WONING 
BINNENSTAPT BEN JE METEEN 

VERLIEFD! ER IS VEEL LICHTINVAL 
IN DE RUIME VERTREKKEN. WAT WIl 

JE NOG MEER?
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GEZELLIGE HALF 

OPEN KEUKENRUIMTE
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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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CHARLOIS, CARNISSE

CARNISSE

Woon je in Carnisse, dan is het Zuiderpark (het grootste stadspark van Nederland) ‘je achtertuin’. Een 

centrale wijk, direct achter winkelcentrum en metro- en bus station Zuidplein. Veel voorzieningen zijn op 

loopafstand. Zwemmen, shoppen, Ahoy, theater Zuidplein, binnen enkele minuten sta je waar je zijn wilt. 

De woningvoorraad bestaat vooral uit twee- en driekamerwoningen, waardoor er relatief veel één- en 

tweepersoonshuishoudens wonen: ongeveer 75%. De vooroorlogse wijk is van alle gemakken voorzien en 

is voor veel jonge mensen het beginpunt van hun wooncarrière. Carnisse zit in de lift. De komende jaren 

wordt er veel geïnvesteerd en gebouwd in de wijk. Ontdek de verrassend groene straten en singels!

VEELZIJDIGE WIJK, 

DIRECT ACHTER


ZUIDPLEIN.
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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!


