
3078 HH ROTTERDAM

CORNELIS HEINRICKSESTRAAT 22

VRAAGPRIJS € 225.000 K.K.

72 m² wonen 2 slaapkamers 1961 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

Vraagprijs € 225.000 k.k.

Oplevering Kan snel!

Woonoppervlakte 72 m²

Gebouwgebonden buitenruimte 4 m²

Inhoud 237 m³

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal woonlagen 1

Gelegen op 3

Voorzieningen buitenzonwering, tv kabel, natuurlijke ventilatie

Soort object galerijflat

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 1961

Soort dak plat dak

Energielabel

Isolatie gedeeltelijk dubbel glas

Verwarming blokverwarming

Warmwater elektrische boiler eigendom

OVERDRACHT

OPPERVLAKTEN EN INHOUD

BOUWVORM

INDELING

ENERGIE

- 3CORNELIS HEINRICKSESTRAAT 22 ROTTERDAM



Kadastrale aanduiding IJsselmonde, D, 3997, index 19

Eigendomssituatie Volle eigendom

Ligging aan rustige weg, in woonwijk, open ligging

Tuin geen tuin

Balkon / dakterras balkon, gelegen op het westen

Parkeergelegenheid openbaar parkeren

KADASTRALE GEGEVENS

BUITENRUIMTE

BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN
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Inschrijving KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage € 197,16 per maand

Reservefonds aanwezig Ja

Onderhoudsplan Ja

Opstalverzekering Ja

VVE CHECKLIST
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LEES ALLES OVER CORNELIS HEINRICKSESTRAAT 22

PRACHTIG GELEGEN 3 KAMER APPARTEMENT!

Met veel lichtinval, royale ruimtes en gesitueerd meterkast.


nabij de Van Brienenoordbrug is dit appartement * Tochtportaal en gang voorzien van laminaatvloer 

op de 3e verdieping zowel qua ligging als qua en inpandige berging.


indeling praktisch te noemen. Je krijgt de * Keuken voorzien van laminaatvloer en rechte 

beschikking over 3 kamers, een riante keukenblokopstelling met spoelbak, oven, inductie 

keukenruimte, separate badkamer en toiletruimte kookplaat, koel-vriescombinatie en opstelling van 

en een fijn balkon, gelegen op het westen. de boiler. Aansluiting voor de wasmachine en een 

Daarnaast is het verzorgde appartementencomplex vaste kast.


voorzien van een lift. De vraagprijs € 225.000,- K.K.
 * Slaapkamer I aan de voorzijde voorzien van 


 laminaatvloer, nette afwerking van wanden en 

Vanwege de strategische ligging van de wijk is plafond en een vaste kast.


Rotterdam en de rest van regio goed bereikbaar. * Toiletruimte met duoblok-toiletopstelling en half 

Rondom de wijk vind je winkels, betegelde wanden.


uitgaansgelegenheden aan de Veranda en een * Nette badkamer voorzien van inloopdouche, 

tankstation. In het hart van IJsselmonde kun je wastafel en gedeeltelijk witte wandtegels. 


gezellig winkelen in het overdekte winkelcentrum * Slaapkamer II aan de achterzijde voorzien van 

Keizerswaard. Aan de rand van de wijk ligt het park laminaatvloer, nette afwerking van wanden en 

de Twee Heuvels. De opstapplaats voor de bus en plafond en deur naar het balkon. 


tram om de hoek, zorgt voor een snelle, directe * Royale woonkamer met veel lichtinval voorzien 

verbinding met het centrum van Rotterdam en de van laminaatvloer, nette afwerking van wanden en 

op- en afrit nabij de Van Brienenoordbrug geeft plafond, elektrische zonwering, vaste kast en deur 

direct toegang tot de A 16. 
 naar het balkon. 



 


Kortom: het bezichtigen waard! Maak een afspraak * Ruim balkon aan de achterzijde, gelegen op het 

en kom langs, je bent van harte welkom!
 westen.



 



 Indeling:
 
 Algemeen: 


 
 * Eigen grond.


* Vernieuwde entree beneden met intercom, * Energielabel G, geldig tot 02-07-2029.


video-installatie, postbussen en toegang tot de * De wijk Groot-IJsselmonde valt onder de 

liften.
 opkoopbescherming. Dit houdt in dat een belegger 

* Op de begane grond van het complex is een de woning niet kan kopen voor de verhuur, al 

gemeenschappelijke berging en algemene gelden er uitzonderingen zoals de verhuur aan een 

fietsenstalling.
 kind. Kijk voor meer informatie op de website van 





 Derde verdieping:


* Woningentree middels de galerij. Naast de 

voordeur, aan de buitenzijde van de woning, zit de VRAAGPRIJS € 225.000 K.K.
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LEES ALLES OVER CORNELIS HEINRICKSESTRAAT 22

* De woning is geheel voorzien van houten 

raamkozijnen met grotendeels enkele beglazing.


* Centrale verwarming middels blokverwarming 

en warmwatervoorziening middels boiler (80 liter).


* Voor een indicatie van de maatvoering verwijzen 

wij naar de plattegrond.


* De notariële eigendomsoverdracht van dit 

appartement dient plaats te vinden bij de daartoe 

aangewezen projectnotaris: NL Notariaat te Etten-

Leur.


* Er zijn stukken bij ons op te vragen, zoals ook de 

extra artikelen m.b.t. de koopovereenkomst 

aangezien het een verkoop uit de huur betreft.


* Gezien het bouwjaar van de woning wordt er in 

de koopovereenkomst een ouderdomsclausule 

opgenomen.


 



 Gebruiksoppervlakten en inhoud:


* Wonen ca. 72 m²


* Gebouwgebonden buitenruimte ca. 4 m²


* Inhoud ca. 237 m³


 


Bijdrage V.v.E.                   : circa € 197,16 per maand 

(exclusief € 53,- voorschot stookkosten)


Bouwjaar woning               : 1961


Oplevering                        : Kan snel!
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BADKAMER 

VOORZIEN VAN 

INLOOPDOUCHE EN 

WASTAFEL
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SLAAPKAMER MET 

LAMINAATVLOER EN 

MET TOEGANG TOT 

HET BALKON
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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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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!


