
3079 KP ROTTERDAM

VEGELINSOORD 174

VRAAGPRIJS € 200.000 K.K.

60 m² wonen 2 slaapkamers 1966 4e 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 € 200.000 k.k.

Oplevering kan spoedig

Woonoppervlakte 60 m²

Overige inpandige ruimte -

Gebouwgebonden buitenruimte 4 m²

Externe bergruimte 6 m²

Inhoud 175 m³

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal woonlagen 1

Gelegen op 4

Voorzieningen tv kabel

Soort object portiekflat

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 1966

Soort dak plat dak met bitumineuze dakbedekking

Energielabel

Isolatie dubbel glas

Verwarming c.v.-ketel

Warmwater c.v.-ketel

Cv-ketel 2018

OVERDRACHT

OPPERVLAKTEN EN INHOUD

BOUWVORM

INDELING

ENERGIE
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Kadastrale aanduiding Gemeente: IJsselmonde, sectie B, perceel 5915

Eigendomssituatie Volle eigendom

Ligging aan rustige weg, in woonwijk, open ligging

Tuin geen tuin

Balkon gelegen op zuid-oosten

Parkeergelegenheid openbaar parkeren

KADASTRALE GEGEVENS

BUITENRUIMTE

BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN
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Inschrijving KvK ja

Jaarlijkse vergadering ja

Periodieke bijdrage € 114,-- per maand

Reservefonds aanwezig ja

Onderhoudsplan ja

Opstalverzekering ja

VVE CHECKLIST
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LEES ALLES OVER VEGELINSOORD 174

Welkom in IJsselmonde! Ben je op zoek naar een leuk startersappartement en 
woon je graag in de luwte van de stad?

Vegelinsoord 174 is een aantrekkelijk 3 kamer * Keuken met een nette lichte inbouwkeuken 

appartement, gelegen op de topverdieping met welke is uitgerust met diverse apparatuur: 

zowel aan de voor- als de achterzijde vrij uitzicht.
 gaskookplaat, combimagnetron/oven, 


 vaatwasmachine en afzuigkap.


Het appartement heeft een praktische indeling: De * Slaapkamer aan de voorzijde. 


keuken biedt toegang tot het balkon aan de 


achterzijde, verder zijn er tweee slaapkamers en de * Kelderberging in de onderbouw.


woonkamer is gelegen aan de voorzijde. Vrijwel 


het gehele appartement is voorzien van een PVC 
 Algemeen:


vloer en in de onderbouw is een eigen * Eigen grond.


kelderberging. De centrale verwarming is met ene * De woning beschikt grotendeels over een fraaie 

combiketellokverwarming en de kozijnen zijn van PVC vloerafwerking.


kunststof en hardhout en voorzien van dubbele * Centrale verwarming en warmwatervoorziening 

beglazing.
 met een eigen combiketel (Atag, 2018).



 * Energielabel C geldig tot en met 27-01-2026


De wijk Reyeroord ligt verscholen aan de rand van * De wijk Lombardijen valt onder de 

Rotterdam. In de omgeving is een bushalte en op opkoopbescherming. Dit houdt in dat een belegger 

ca. 10 minuten loopafstand is er een tramhalte, de woning niet kan kopen voor de verhuur, al 

waarmee je gemakkelijk naar het stadscentrum gelden er uitzonderingen zoals de verhuur aan een 

kunt reizen. In de wijk zijn buurtwinkels, kind. Kijk voor meer informatie op de website van 

waaronder een supermarkt en in het hart van de gemeente Rotterdam.


IJsselmonde ligt het winkelcentrum Keizerswaard * Grotendeels voorzien van kunststof en 

met daarbij nog andere sociale voorzieningen. Er is hardhouten kozijnen met isolerende beglazing.


verder een goede aansluiting op de snelwegen * Bekijk voor een indicatie van de maten te 

rond Rotterdam.
 plattegrond.



 



 Indeling:
 
 Gebruiksoppervlakte en inhoud:


* Gesloten portiek met keurige entree.
 * Wonen ca. 60 m².



 * Gebouwgebonden buitenruimte ca.4 m².



 * Woningentree op de 4e woonlaag; 
 * Externe bergruimte ca. 6 m².


* hal met een separaat ruim toilet.
 * Inhoud ca. 175 m³.

* Woonkamer met nette afwerking van wanden en 

plafond.


* Slaapkamer aan de achterzijde met kasten, 

balkondeur en toegang naar de:


* Badkamer v.v. lichte betegeling, doucheruimte, 

wastafel en aansluiting van de wasmachine.



 VRAAGPRIJS € 200.000 K.K.
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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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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!


