
3086 JH ROTTERDAM

KORTGENESTRAAT 213

VRAAGPRIJS € 639.000 K.K.

107 m² wonen 4 slaapkamers 1958 748 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 € 639.000 k.k.

Oplevering In onderling overleg

BOUWVORM
Soort object bungalow

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 1958

Soort dak plat dak

Ligging aan rustige weg, in woonwijk, beschutte ligging

OPPERVLAKTEN EN INHOUD
Woonoppervlakte 107 m²

Overige inpandige ruimte 23 m²

Inhoud 488 m³

Perceeloppervlakte 748 m²

INDELING
Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal woonlagen 1

Voorzieningen tv kabel, natuurlijke ventilatie

ENERGIE
Energielabel

Isolatie gedeeltelijk dubbel glas

Verwarming c.v.-ketel

Warmwater c.v.-ketel

Cv-ketel Remeha 2019



Kadastrale aanduiding Charlois, L, 212

Eigendomssituatie Volle eigendom

Ligging aan rustige weg, in woonwijk, beschutte ligging

Tuin tuin rondom

Parkeergelegenheid openbaar parkeren

KADASTRALE GEGEVENS

BUITENRUIMTE

BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN
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LEES ALLES OVER KORTGENESTRAAT 213

FANTASTISCH GELEGEN BUNGALOW OP EEN AANTREKKELIJK RUIM 
PERCEEL VAN 748 M² EIGEN GROND AAN DE RAND VAN ROTTERDAM.

Het is geweldig wonen in deze goed onderhouden * Via de voor- of de achterzijde toegang naar de 

woning welke beschikt over een eigen inpandige woningentree aan de zijkant van de woning.


garage, een prettig ingedeelde living met woon- en * Ruime hal met vaste kast.


eetgedeelte, alsmede een viertal slaapkamers. 
 * Woonkamer bestaande uit twee delen, veel 


 raampartijen, deur naar de tuin en nette afwerking 

De woning is gelegen in een kleinschalige van het geheel.


bungalow-wijk in Pendrecht. In de directe * Keuken met eiken hoekopstelling welke beschikt 

omgeving vindt u eigenlijk alle belangrijke over enige apparatuur: gaskookplaat, 

voorzieningen zoals winkelcentrum plein 1953, vaatwasmachine, afzuigschouw en een inloopkast. 


opstapplaatsen voor het openbaar vervoer met * Royale ouderslaapkamer met kastenwand en 

snelle verbindingen naar bijvoorbeeld Zuidplein, toegang naar de badkamer. 


het centrum en de regio. Verder is de aansluiting * Toiletruimte met duoblokopstelling en eveneens 

van rijksweg A15 op twee minuten en voor een een deur naar de badkamer.


wandeling is het nabijgelegen Zuiderpark op * Nette badkamer met een douchecabine, 

loopafstand. 
 wastafelmeubel en designradiator (2011).



 * Drie slaapkamers, alle voorzien van een vaste 

Wonen in deze fraaie bungalow geeft tal van kast.


praktische mogelijkheden. Wat dacht u van het * CV-ruimte met aansluiting van de wasmachine; 

combineren van wonen en werken? Daarbij is het meterkast; bijkeuken met wateraansluiting en 

veranderen van de garage in een fijne werk-, lichtkoepel in het dak. 


kantoor- of hobbyruimte een aantrekkelijke optie! 
 



 * Inpandige garage met een kanteldeur


De liefhebber van tuinieren komt ook volledig aan 


zijn of haar trekken, want de omliggende 
 Tuin (rondom):


aangelegde tuinen bieden heerlijk tuinplezier. Op *Mooi aangelegde tuin met een terrassen, perken, 

dit moment vindt u er een mooie verscheidenheid bestrating, diverse gazondelen en verschillende 

aan keurige perken, gazons en heerlijke bomen/struiken. 


zitgedeelten. 
 



 
 Algemeen:


In 2021 is het gehele dak van de bungalow nog * Eigen grond.


vervangen en is het schilderwerk opnieuw * Energielabel D, geldig tot 31 mei 2032.


uitgevoerd. 
 * De woning is voorzien van houten en kunststof 


 raamkozijnen met grotendeels dubbele beglazing.


Een vrijblijvende bezichtiging van de woning is * Centrale verwarming en warmwatervoorziening 

aanbevolen. Hartelijk welkom!






 Indeling:



 VRAAGPRIJS € 639.000 K.K.
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LEES ALLES OVER KORTGENESTRAAT 213

* Centrale verwarming en warmwatervoorziening 

middels combiketel (Remeha, 2009).


* De dakbedekking is in 2021 vervangen (bitumen 

met isolatie; 10 jaar garantie) evenals de 3 

lichtkoepels en de goten.


* Schilderwerk buitenzijde heeft ook in 2021 

plaatsgevonden.  


* 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.





Persoonlijke noot van de verkopers:


"Deze bungalow op deze locatie is een verademing 

om in te wonen. 


Veel rust, vrijheid en veel groen om ons heen en 

vlakbij het Zuiderpark gelegen, maar ook heel 

centraal bv in 10 minuten met de auto ben je in het 

centrum van Rotterdam. De woning heeft ook heel 

veel mogelijkheden om zelf je eigen draai eraan te 

geven en je kan er blijven wonen tot je oud bent 

i.v.m. alles op begane grond. Het is echt uniek voor 

een stad als Rotterdam."






 Gebruiksoppervlakten en inhoud:


* Wonen ca. 107 m²


* Overige inpandige ruimte ca. 23 m²


* Inhoud ca. 488 m³


* Perceel 748 m²





Bouwjaar woning   : 1958


Oplevering             : In onderling overleg
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HEERLIJKE TUIN 

RONDOM DE 


WONING
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GELEGEN IN EEN 

KLEINSCHALIGE 

BUNGALOW-WIJK IN 

PENDRECHT
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ROYALE SLAAPKAMER 

MET TOEGANG NAAR 

DE BADKAMER
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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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KADASTRALE KAART



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X
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LIJST VAN ZAKEN



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Klok)thermostaat X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X
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LIJST VAN ZAKEN
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ZUIDERPARK, SLINGE, PENDRECHT

PENDRECHT

De bruisende wijk aan de zuidwestkant van Rotterdam, direct achter het Zuiderpark met als centrale hart 

winkelcentrum Plein 1953 met een ondergrondse parkeergarage, winkels en eettentjes. De wijk is ontstaan 

na de Tweede Wereldoorlog, toen de stad moest worden uitgebreid in verband met de woningnood. In de 

nabije omgeving vindt je de Waalhaven en het metrostation Slinge en door de wijk heen tref je 

verschillende bushaltes. Via de Slinge, waar eveneens veel winkelaanbod te vinden is, zit je zo op de 

uitvalswegen (A15). Pendrechters geven aan dat er veel vóór en dóór de bewoners wordt georganiseerd. 

Doe je mee?

VERNIEUWDE WIJK!


GEBOUWD NA DE 

JAREN '50.
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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!


