
3084 LB ROTTERDAM

CHARLOISSE LAGEDIJK 497

VRAAGPRIJS € 325.000 K.K.

86 m² wonen 3 slaapkamers 1900 74 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 € 325.000 k.k.

Oplevering In onderling overleg

BOUWVORM
Soort object eengezinswoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 1900

Soort dak zadeldak

Ligging aan rustige weg, open ligging

OPPERVLAKTEN EN INHOUD
Woonoppervlakte 86 m²

Externe bergruimte 5 m²

Inhoud 346 m³

Perceeloppervlakte 74 m²

INDELING
Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal woonlagen 4

Voorzieningen rolluiken, tv kabel, natuurlijke ventilatie

ENERGIE
Energielabel

Isolatie dubbel glas

Verwarming c.v.-ketel

Warmwater c.v.-ketel

Cv-ketel Vaillant 2013



Kadastrale aanduiding Charlois, C, 2950

Eigendomssituatie Volle eigendom

Ligging aan rustige weg, open ligging

Tuin achtertuin

Achtertuin 74 m² (2150 cm diep en 378 cm breed)

Ligging tuin noordwest

Parkeergelegenheid openbaar parkeren

KADASTRALE GEGEVENS

BUITENRUIMTE

BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN
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LEES ALLES OVER CHARLOISSE LAGEDIJK 497

WONEN AAN EEN KARAKTERISTIEK DIJKLINT AAN DE RAND VAN ZUID?

De Charloisse Lagedijk 497 is een knusse de achtertuin. 


dijkwoning op eigen grond met 4 kamers en een * Toiletruimte voorzien van wandtoilet, fonteintje 

diepe achtertuin, waarvan het grootste gedeelte en lichte betegeling. 


gehuurd wordt van de gemeente. De ligging in de 


luwte van de stad maakt het wonen voor een jong * Riante achtertuin, gelegen op het noordwesten, 

gezin bijzonder aantrekkelijk! 
 voorzien van bestrating, kleine broeikas, gazon en 


 terras met overkapping. De reststrook groen van 

De ligging van het geheel is geweldig te noemen in ca. 58 m2 wordt gehuurd van de Gemeente 

het grensgebied tussen Barendrecht en Rotterdam, Rotterdam. 


waarbij de verkeersluwe situering zorgt voor 


optimaal woongenoegen met langs het dijklint 
 Eerste verdieping:


verschillende wandelgebieden. De bereikbaarheid * Overloop voorzien van laminaatvloer. 


is door de centrale ligging ideaal te noemen met in * Slaapkamer I aan de voorzijde voorzien van 

de nabijheid de aansluiting op rijksweg A15, een laminaatvloer. 


snelle verbinding naar het centrum van Rotterdam * Luxe badkamer (2022) voorzien van moderne 

en daarbij de praktische voordelen van de grote betegeling, inloopdouche, wastafelmeubel, 2e 

stad binnen handbereik. 
 toilet, designradiator en verlaagd plafond met 


 inbouwspots. 


Kom kijken naar de mogelijkheden, van harte * Slaapkamer II aan de achterzijde voorzien van 

welkom voor een bezichtiging!
 laminaatvloer.



 



 Indeling: 
 
 Tweede verdieping (bereikbaar met een vaste 




 Begane grond:


* Voetpad (eigendom) met toegang tot de 

woningentree.


* Woningentree met hal voorzien van tegelvloer en 

meterkast. 


* Woonkamer aan de voorzijde met fraaie 

plankenvloer en toegang tot de keukenruimte. 


* Keukenruimte aan de achterzijde voorzien van 

laminaatvloer, trap naar de eerste verdieping en 

inbouwkeuken met apparatuur: gaskookplaat, 

magnetron, oven, vaatwasmachine, schouw-

afzuigkap en losse Amerikaanse koel/vrieskast. 

Toegang tot de bijkeuken. 


* Bijkeuken voorzien van laminaatvloer, 

wasmachine- en drogeraansluiting en deur naar 

trap): 


* Voorzolder (ingericht als slaapkamer) voorzien 

van laminaatvloer, knieschotten en toegang tot 

slaapkamer III. 


* Slaapkamer III voorzien van 

laminaatvloer, dakkapel voorzien van rolluik, 

knieschotten en inbouwspots. 






 Algemeen:





* Eigen grond.


* Energielabel B, geldig tot 25 april 2032.


VRAAGPRIJS € 325.000 K.K.
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LEES ALLES OVER CHARLOISSE LAGEDIJK 497

* De wijk Zuidwijk valt NIET onder de 

opkoopbescherming. Kijk voor meer informatie op 

de website van de gemeente Rotterdam.


* Het grondgebied achter de woning is een 

ontwikkelgebied, waarbij afhankelijk van de 

plannen, woningen in het duurdere 

segment zullen worden gerealiseerd. 


* Centrale verwarming en warmwatervoorziening 

met een combiketel (Vaillant, 2013).


* Geheel voorzien van dubbele beglazing in houten 

en kunststof raamkozijnen.


* Het dak is voorzien van isolatie en op het dak 

liggen 8 zonnepanelen sinds december 2021.


* Gezien het bouwjaar van de woning wordt er in 

de koopovereenkomst een ouderdomsclausule 

opgenomen.


* Voor een indicatie van de maten verwijzen wij 

naar bijgevoegde plattegronden. 






 Persoonlijke noot van de verkopers:





'Wonen op de Charloisse Lagedijk is wonen in een 

bijzonder landelijk en historisch deel van 

Rotterdam. Met veel groen, recreatiegebied om de 

hoek, maar ook dicht bij alle voorzieningen van de 

grote stad. Dit fijne huis staat in een rustige en 

vriendelijke buurt. Een huis klaar voor gebruik, 

maar wat je zeker ook aan je eigen wensen kan 

aanpassen. De rust, het uitzicht (in de lente 

dartelen de lammetjes voor het huis) en de directe 

omgeving maken het helemaal af.'






 Gebruiksoppervlakten en inhoud:





* Wonen ca. 86 m²


* Externe bergruimte ca. 5 m²


* Perceeloppervlakte ca. 74 m²


* Inhoud ca. 346 m³





Bouwjaar woning    : 1900


Oplevering              : In onderling overleg
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GELEGEN IN HET 

GRENSGEBIED TUSSEN 

BARENDRECHT EN 

ROTTERDAM
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KNUSSE DIJKWONING 

MET VIER KAMERS EN 

EN EEN DIEPE 

ACHTERTUIN
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LUXE 


BADKAMER!
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GELEGEN AAN 


EEN RUSTIGE WEG
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PLATTEGROND - BEGANE GROND

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 - EERSTE 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.
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PLATTEGROND - TWEEDE 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.
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PLATTEGROND - VLIERING

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 - SCHUUR

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

 - Ledstripstrappen incl sensor (klikaanklikuit) X

 - Tuinverlichting (lantaarnpaal incl klikaanklik uit ontvanger) X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Plankjes toilet en planken bijkeuken X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - Zonwering buiten voor (Screen) X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - koel-vriescombinatie X
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LIJST VAN ZAKEN



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Screens X

Rolluiken X

Zonnepanelen X

Containerombouw (voorkant huis, gezamelijk met buren) X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X
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LIJST VAN ZAKEN



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

(Broei)kas X

Verranda incl tuinmeubels, regenton X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - Lantaarnpaal X

 - Tuinslang incl haspel X
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LIJST VAN ZAKEN



- 23CHARLOISSE LAGEDIJK 497 ROTTERDAM

ZUIDERPARK, SLINGE, ZUIDWIJK

ZUIDWIJK

Tussen Lombardijen en Pendrecht in vind je de groene woonwijk Zuidwijk. Speels ingedeelde straten met 

een keur aan voorzieningen zoals winkels en openbaar vervoer. Hiervandaan zit je snel in Barendrecht en 

de woningkoper kan hier terecht voor een mooi appartement of gezinswoning. Omgeven door veel groen, 

goed openbaar vervoer, genoeg winkelgelegenheid is er een prettig woon- en leefklimaat. De wijk heeft 

acht buurten, die te herkennen zijn aan het achtervoegsel in de naam: Lo’s, Steinen, Kampen, Velden, 

Horsten, Hoeken, Voordes/Rodes en Burgen. Opvallend is de Horstenbuurt, gebouwd in 1993 met 

moderne eengezinswoningen. Voor ieder wat wils!

RUIM VAN OPZET


EN HEEL DIVERS!
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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!


