
3085 VS ROTTERDAM

LUDENHORST 42

VRAAGPRIJS € 439.500 K.K.

133 m² wonen 4 slaapkamers 1998 123 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 € 439.500 k.k.

Oplevering In onderling overleg

BOUWVORM
Soort object eengezinswoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 1998

Soort dak zadeldak

Ligging aan rustige weg, in woonwijk

OPPERVLAKTEN EN INHOUD
Woonoppervlakte 133 m²

Externe bergruimte 9 m²

Inhoud 474 m³

Perceeloppervlakte 123 m²

INDELING
Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal woonlagen 3

Voorzieningen mechanische ventilatie, natuurlijke ventilatie, dakraam

ENERGIE
Energielabel

Isolatie dubbel glas

Verwarming c.v.-ketel

Warmwater c.v.-ketel

Cv-ketel Remeha 2020



Kadastrale aanduiding Charlois, K, 1295

Eigendomssituatie Volle eigendom

Ligging aan rustige weg, in woonwijk

Tuin achtertuin, voortuin

Achtertuin 47 m² (850 cm diep en 550 cm breed)

Ligging tuin oost

Parkeergelegenheid openbaar parkeren

KADASTRALE GEGEVENS

BUITENRUIMTE

BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN
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LEES ALLES OVER LUDENHORST 42

Is EIGEN GROND, LOCATIE en RUIMTE een must voor je?

Bij de Ludenhorst 42 ben je dan aan het juiste * Keuken voorzien van strakke inbouwkeuken met 

adres. De aantrekkelijke eengezinswoning biedt apparatuur (2006): gasfornuis, schouw-

maar liefst 133 m² verdeeld in een aantal fijne afzuigkap, koelkast met vriesvak en vaatwasser. 


ruimtes en een fantastische zolderverdieping. Op * Hal met een deur naar de achtertuin en de 

de parterre is er ook vloerverwarming. Verder is de trapopgang naar de eerste verdieping. 


badkamer, keuken en toilet verzorgd en is het ook 


zeker in de tuin heerlijk toeven. De foto's en * Achtertuin ca. 8.00 x 6.00 gelegen op het oosten 

plattegrond spreken in elk geval tot de verbeelding. 
 voorzien van bestrating, beplanting, recente 


 vernieuwde schuttingen, achterom, houten schuur 

Woonwijk 'De Horsten' is een geliefde woonwijk op en overkapping. 


Zuid. Jong en oud voelen zich er thuis. Een groot 


voordeel is dat je alle stadse voorzieningen binnen 
 Eerste verdieping:


handbereik hebt. Er is een groot aanbod van * Overloop voorzien van laminaatvloer. 


winkels in de buurt en met de tram en bus om de * Toiletruimte voorzien van duoblokopstelling. 


hoek ben je snel in de stad. Via het naastgelegen * Slaapkamer I aan de voorzijde.


Zuiderpark fiets of loop je gemakkelijk naar het * Slaapkamer II aan de voorzijde voorzien van 

Hart van Zuid met onder anders Ahoy, het vinylvloer. 


winkelcentrum Zuidplein, zwembad en * Badkamer, geheel voorzien van lichte betegeling, 

kunstenpand. Aan de rand van de wijk ligt het douchecabine, wandkast en wastafelmeubel.


recreatiegebied Vrijenburg met de herkenbare * Slaapkamer III aan de achterzijde voorzien van 

molen. 
 laminaatvloer en vaste kast.


  
 


Hartelijk welkom voor een afspraak!
 
 Tweede verdieping:



 * Royale zolderverdieping geheel voorzien van een 


 Indeling: 
 laminaatvloer, opgedeeld in een ruime slaapkamer 


 voorzien van dakraam en ligbad. En een voorzolder 


 Begane grondgrond
 deze is voorzien van een wasmachine- en droger 

* Voortuin voorzien van bestrating, beplanting en aansluiting, unit van de 


hekje.
 mechanische ventilatie en een dakkapel over een 

* Woningentree; hal voorzien van tegelvloer, groot deel van de breedte. De voorzolder geeft 

meterkast
 eveneens toegang tot de open vliering voorzien 

* Toiletruimte voorzien van betegeling, van een dakraam deze is te bereiken met een vaste 

duoblokopstelling en fonteintje.
 trap.


* Ruime woonkamer voorzien van tegelvloer, 


wanden deels voorzien van steigerhout (kan 

worden verwijderd, indien gewenst), gestuukte 

wanden en plafond, open keuken en 

openslaande deuren naar de achtertuin.
 VRAAGPRIJS € 439.500 K.K.
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LEES ALLES OVER LUDENHORST 42

Persoonlijke noot verkoper:


''Vanaf het begin hebben wij ons heerlijk thuis 

gevoeld in dit ruime huis. Er is meer dan genoeg 

ruimte om te wonen en lekker bezig te zijn, en met 

de verbouwde bovenetage met vliering is daar zelfs 

nog meer ruimte bij gekomen. Ook is er zat plek 

om vrienden en familie te ontvangen en samen 

plezier te maken, in de gezellige woonkamer of de 

relaxte tuin. Het ochtendzonnetje schijnt 's 

morgens al de kamer in, en op het hoogtepunt van 

de zomer is er ook genoeg verkoeling in de tuin.  

Door al het groen is het rustig wonen, en met de 

fiets ben je binnen 20 minuten in hartje centrum 

om te winkelen of lekker uit eten te gaan. Wij 

hebben hier volop genoten van relaxt en stads 

wonen!''






 Algemeen:


* Eigen grond!


* Energielabel B, geldig tot 31-12-2030


* De woning is geheel voorzien van houten 

raamkozijnen met dubbele beglazing.


* Centrale verwarming en warmwatervoorziening 

middels combiketel (Remeha, ca. 2020)


* 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.






 Gebruiksoppervlakten en inhoud:





* Wonen ca. 133 m²


* Externe bergruimte ca. 9 m²


* Perceel ca. 123 m²


* Inhoud ca. 474 m³





Bouwjaar woning        : 1998


Oplevering                 : In onderling overleg.
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ACHTERTUIN GELEGEN OP HET OOSTEN
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JONG EN OUD 

VOELEN ZICH THUIS 

IN DEZE WIJK!
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RUIME SLAAPKAMER 

VOORZIEN VAN 

DAKRAAM EN LIGBAD
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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 - ZOLDER

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
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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!


