
3083 BW ROTTERDAM

ZUIDERTERRAS 48

BIEDEN VANAF € 250.000 K.K.

94 m² wonen 2 slaapkamers 1978 8e 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 € 250.000 k.k.

Oplevering Kan snel!

Woonoppervlakte 94 m²

Overige inpandige ruimte -

Gebouwgebonden buitenruimte 13 m²

Externe bergruimte 6 m²

Inhoud 299 m³

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal woonlagen 1

Gelegen op 8

Voorzieningen TV-kabel, lift

Soort object Tussenverdieping

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 1978

Soort dak Plat dak, bitumineuze dakbedekking

Energielabel

Isolatie Dubbel glas

Verwarming Blokverwarming

Warmwater Centrale voorziening

OVERDRACHT

OPPERVLAKTEN EN INHOUD

BOUWVORM

INDELING

ENERGIE
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Kadastrale aanduiding Gemeente Charlois, sectie I, nr. 1033, index 77

Eigendomssituatie Erfpacht, afgekocht tot 31-12-2051

Ligging Aan drukke weg, in centrum, vrij uitzicht, open ligging

Balkon / dakterras Balkon op het zuiden

Parkeergelegenheid Betaald parkeren, parkeervergunningen

KADASTRALE GEGEVENS

BUITENRUIMTE

BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN
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Inschrijving KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja, € 231,49 per maand

Reservefonds aanwezig Ja

Onderhoudsplan Ja

Opstalverzekering Ja

VVE CHECKLIST
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LEES ALLES OVER ZUIDERTERRAS 48

HIER WOON JE PAL TEGENOVER AHOY EN MIDDEN IN HET HART VAN ZUID! 
Zuiderterras 48, een 3 kamer appartement, gelegen op de 8ste verdieping MET 
GROOT ZONNETERRAS en eigen berging in de onderbouw.

Een interessant aanbod dus, voor zowel de 

particulier als de belegger! De prijs is bieden vanaf 

€ 250.000,-- K.K.





De ligging is fantastisch. Je loopt vanuit het 

complex zo het winkelcentrum Zuidplein in en je 

kan met de metroververbinding snel naar het 

stadscentrum en bijvoorbeeld Den Haag reizen. 

Ahoy ligt direct tegenover het complex in het 

Zuiderpark, een groot groengebied in een stadse 

omgeving. Het hart van Zuid is een dynamisch 

gebied wat volop in ontwikkeling is. Welkom op 

Zuid(plein)!





Bekijk de foto's voor een eerste indruk en bel ons 

voor een bezichtiging ter plaatse. Hartelijk welkom!





Indeling:


* Entree via het wandelplatform van het complex 

op de 3e woonlaag. Dit platform is te bereiken via 

de entree aan de achterzijde naast de ingang van 

de tandartspraktijk.


* Via het trappenhuis met brievenbussen, intercom 

en lift naar de achtste verdieping.





Achtste verdieping:


* Woningentree; royale gang voorzien van 

laminaatvloer, gangkast en meterkast.


* Toiletruimte voorzien van wandtoilet en 

betegelde wanden. 


* L-vormige woonkamer over de gehele breedte 

van het appartement met open keukenruimte, 

laminaatvloer, gedeeltelijk verlaagd plafond met 

inbouwspots, deur naar het terras en elektrische 

zonwering aan de buitenzijde. 


* Keukenruimte voorzien van een laminaatvloer en 

een keurige keukenopstelling met veel kastruimte 

en inbouwapparatuur: gaskookplaat, schouw 

afzuigkap, combimagnetron en vaatwasmachine. 

Het verlaagde plafond is voorzien van spotjes.


* Groot terras aan de voorzijde gelegen op 

het zuiden.


* Slaapkamer I aan de achterzijde voorzien van 

laminaatvloer en een deur naar het zeembalkon.


* Slaapkamer II aan de achterzijde voorzien van 

laminaatvloer.


* Badkamer in stijl, voorzien van ligbad, 

douchecabine, wastafelmeubel, kast met de 

wasmachineaansluiting en geheel betegeld. 


* Zeembalkon aan de achterzijde geeft ook toegang 

tot het trappenhuis.


* Berging op de eerste verdieping, eveneens te 

bereiken via de buitendeur op de begane grond.


 


Algemeen:


* De wijk Hart van Zuid valt NIET onder de 

opkoopbescherming. Voor meer informatie bezoek 

de website van de gemeente Rotterdam.


* De woning is geheel voorzien van houten 

raamkozijnen met dubbele beglazing.


* Q-park Zuidplein: zie https://www.q-park.nl/nl-

nl/producten/abonnementen/

abonnementen/7x24/ voor de mogelijkheid van Q-

park key (abonnement). De klantenservice is 

bereikbaar onder telefoonnummer: 088-3295100.


* 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 een voormalige huurwoning 

betreft.

BIEDEN VANAF € 250.000 K.K.
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HEERLIJK


 LIGBAD IN DE 

BADKAMER
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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 
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CARNISSE, ZUIDPLEIN, TARWEWIJK

ZUIDPLEIN

Hier gebeurt het allemaal. The place to be! Met één van de grootste overdekte winkelcentra is dit gebied 

uiterst geschikt voor de liefhebber van het bruisende stadsleven. Door een fantastische upgrading van dit 

centrum is wonen in de wijk natuurlijk erg aantrekkelijk. In het Hart van Zuid zijn alle openbare 

voorzieningen die je maar wensen kunt, zoals: Ahoy, het nieuwe Kunstenpand met theater en bibliotheek, 

het nieuwe 50-meter zwembad en ga zo maar door. Het grote stadspark Zuiderpark is aan te lopen, hier 

kun je op zomeravonden heerlijk bivakkeren. Verder zijn er verschillende uitvalswegen naar de Ring A15. 

Daarnaast bevindt ons kantoor zich direct achter Zuidplein! Kom langs voor een kopje koffie!

WONEN IN HET 


KLOPPENDE HART 

VAN ZUID!



- 15ZUIDERTERRAS 48 ROTTERDAM



16 - ZUIDERTERRAS 48 ROTTERDAM



- 17ZUIDERTERRAS 48 ROTTERDAM



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!


