
3076 RA ROTTERDAM

FICHTESTRAAT 73

BIEDEN VANAF € 275.000 K.K.

83 m² wonen 3 slaapkamers 1965 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 Beschikbaar

Woonoppervlakte 83 m²

Overige inpandige ruimte -

Gebouwgebonden buitenruimte 3 m²

Externe bergruimte 6 m²

Inhoud 266 m³

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal woonlagen 1

Gelegen op 3

Voorzieningen tv kabel, natuurlijke ventilatie

Soort object portiekwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 1965

Soort dak plat dak

Energielabel

Isolatie grotendeels dubbelglas

Verwarming blokverwarming

Warmwater elektrische boiler eigendom

OVERDRACHT

OPPERVLAKTEN EN INHOUD

BOUWVORM

INDELING

ENERGIE
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Kadastrale aanduiding Gemeente IJsselmonde, sectie C, 3790-A, index 62

Eigendomssituatie Volle eigendom

Ligging aan rustige weg, in woonwijk, beschutte ligging

Tuin geen tuin

Balkon / dakterras noorden

Parkeergelegenheid openbaar parkeren

KADASTRALE GEGEVENS

BUITENRUIMTE

BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN
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Inschrijving KvK ja

Jaarlijkse vergadering ja

Periodieke bijdrage € 199,36 per maand

Opstalverzekering ja

VVE CHECKLIST
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LEES ALLES OVER FICHTESTRAAT 73

FANTASTISCH! IN-STAP-KLAAR EN DIRECT TE BETREKKEN 4-KAMER 
APPARTEMENT!

De Fichtestraat 73 is een recent gerenoveerd 
 Derde verdieping:


appartement gesitueerd op de derde verdieping * Woningentree; ruime hal voorzien van 

van een verzorgd complex, gelegen op een laminaatvloer, meterkast, een vaste kast met de 

centrale, maar rustige locatie.
 opstelling van de boiler en de wasmachine-


 aansluiting en toegang tot alle vertrekken.


Je komt de woning binnen in een ruime hal die * Moderne toiletruimte voorzien van wandtoilet, 

toegang geeft tot alle vertrekken. De gehele fonteintje, nette betegeling en een verlaagd 

woning is voorzien van een nieuwe laminaatvloer, plafond met inbouwspots. 


strak gestuukte wanden en plafonds, nieuwe * Royale woonkamer aan de achterzijde voorzien 

elektra en een nieuwe, luxe keuken (met Siemens van laminaatvloer en gestuukte wanden en 

apparatuur), badkamer en toilet. Je krijgt verder de plafond.


beschikking over een ruime woonkamer aan de * Slaapkamer I aan de achterzijde voorzien van 

achterzijde, 3 slaapkamers, een aparte kast met de laminaatvloer, gestuukte wanden en plafond en 

wasmachine-aansluiting en een nieuwe boiler en een vaste kast. 


een balkon aan de voorzijde. Op de begane grond * Keukenruimte voorzien van laminaatvloer, 

is een eigen berging. Het enige wat je hoeft te doen verlaagd plafond met inbouwspots en een luxe 

is je verhuisdozen in te pakken! 
 inbouwkeuken met Siemens-apparatuur: 


 inductiekookplaat, oven, magnetron, koel-

Wonen op deze locatie betekent wonen in een vriescombinatie, vaatwasmachine en schouw-

omgeving waar alle denkbare openbare afzuigkap. Deur naar het balkon. 


voorzieningen zich op loopafstand bevinden. Denk * Slaapkamer II aan de voorzijde voorzien van 

aan de winkels aan de Spinozaweg, opstapplaatsen laminaatvloer, gestuukte wanden en plafond en 

voor bus en tram, het Spinozapark en uitvalswegen een deur naar het balkon. 


richting rijksweg A15 en A29. Verder ligt aan de * Balkon aan de voorzijde, gelegen op het noorden. 


rand van Lombardijen een NS-station en in het * Slaapkamer III aan de voorzijde voorzien van 

hart van Zuid is het winkelcomplex Zuidplein, met laminaatvloer en gestuukte wanden en plafond.


daarbij Ahoy en een groot bus- en metrostation * Moderne badkamer voorzien van inloopdouche 

gelegen.
 (met regendouche), wastafelmeubel, nette 


 betegeling en verlaagd plafond met inbouwspots. 


Kom jij dit kant-en-klare appartement bezichtigen? 


Van harte welkom! 
 



 



 Indeling:
 



 * Energielabel G, geldig tot 14 januari 2032.


* Afgesloten entree middels het verzorgde 

trappenhuis met intercom en postbussen.






 BIEDEN VANAF € 275.000 K.K.
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LEES ALLES OVER FICHTESTRAAT 73

Algemeen:





* Eigen grond. 


* Energielabel G, geldig tot 14 januari 2032.


* De wijk Lombardijen valt NIET onder de 

opkoopbescherming. Voor meer informatie: 

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

opkoopbescherming/


* Centrale verwarming middels blokverwarming 

en warmwatervoorziening met een eigen boiler (80 

liter).


* Grotendeels voorzien van kunststof 

raamkozijnen met dubbele beglazing, op het 

balkonkozijn in de slaapkamer II na, deze houten 

kozijnen zijn voorzien van enkele beglazing.


* Gezien het bouwjaar van de woning wordt er in 

de koopovereenkomst een ouderdomsclausule 

opgenomen en een artikel dat verband houd met 

het feit dat de woning niet zelf bewoond is door de 

huidige eigenaar.


* Voor de maatvoering verwijzen wij graag naar 

bijgevoegde plattegronden.






Gebruiksoppervlakten en inhoud:





* Wonen ca. 83 m²


* Gebouw gebonden buitenruimte ca. 3 m²


* Externe bergruimte ca. 6 m²


* Inhoud ca. 266 m³





Bijdrage V.v.E.         : ca. € 199,36 per maand en 

exclusief € 42,15 voorschot stookkosten


Bouwjaar woning  : 1965


Oplevering              : Direct!
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PLATTEGROND DERDE 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 BERGING

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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MOLIÉREBUURT, KARL MARXBUURT, SPINOZAPARK           

LOMBARDIJEN

De perfecte woonwijk voor starters en doorstromers! 


Leuke appartementen en uitstekend gelegen gezinswoningen. Daarbij is de ligging van de wijk ideaal met 

goede ontsluiting richting het centrum en rijkswegen en natuurlijk het NS station Lombardijen. 


Er is veel groen in de wijk en er zijn speelse parken aangelegd: het Spinozapark en het Bijenpark. 


Diverse winkelcentra, scholen en het Maasstadziekenhuis zijn op loopafstand. Naast het NS-station tref je 

bus- en tramhaltes waardoor je met luttele minuten in hartje Rotterdam bent.


Ervaar het woongenot! Welkom in Rotterdam Lombardijen!

DÉ WIJK VOOR 

STARTERS EN 

DOORSTROMERS.
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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!


