
3082 XA ROTTERDAM

PENDRECHTSTRAAT 11 A

VRAAGPRIJS € 199.500 K.K.

51 m² wonen 1 slaapkamers 1934 1e 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 € 199.500 k.k.

Oplevering Kan spoedig

Woonoppervlakte 51 m²

Inhoud 184 m³

Aantal kamers 2 (waarvan 1 slaapkamers)

Aantal woonlagen 1

Gelegen op 1

Voorzieningen tv kabel, natuurlijke ventilatie

Soort object benedenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 1934

Soort dak zadeldak

Energielabel

Isolatie gedeeltelijk dubbel glas

Verwarming c.v.-ketel

Warmwater c.v.-ketel

Cv-ketel HR CW4 2017

OVERDRACHT

OPPERVLAKTEN EN INHOUD

BOUWVORM

INDELING

ENERGIE
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Kadastrale aanduiding Charlois, H, 2706, index 1

Eigendomssituatie Volle eigendom

Ligging aan rustige weg, in woonwijk, open ligging

Tuin achtertuin

Achtertuin 45 m² (900 cm diep en 500 cm breed)

Ligging tuin noordoost

Parkeergelegenheid openbaar parkeren, betaald parkeren, parkeervergunningen

KADASTRALE GEGEVENS

BUITENRUIMTE

BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN
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Inschrijving KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage € 66,67 per maand

Reservefonds aanwezig Ja

Onderhoudsplan Ja

Opstalverzekering Ja

VVE CHECKLIST
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LEES ALLES OVER PENDRECHTSTRAAT 11 A

HIER WORDT JE BLIJ VAN! 

Pendrechtstraat 11-A met energielabel B is het type van laminaatvloer en keurig keukenblok met 

2-kamer BENEDENWONING MET TUIN IN gaskookplaat, 


CHARLOIS waar je zo in kunt trekken. Mooi    afzuigkap, oven en vaatwasmachineaansluiting. 

laminaat op de vloer, een keurig keukenblok, fijne Ook vanuit de keukenruimte is er toegang tot de 

badkamerruimte en een besloten achtertuin met achtertuin. 


een stukje terrasoverkapping. Bekijk snel alle * Slaapkamer (voorzijde) voorzien van 

foto's...
 laminaatvloer. 



 * Badkamerruimte voorzien van keurige 

De wijk is hip en wordt gekenmerkt door betegeling, douchecabine, wastafelmeubel, 

karakteristieke bebouwing, gezellige plekjes en designradiator en toilet 


prima voorzieningen. Loop je de straat uit dan ben    (wandcloset).


je snel bij buurtwinkels, tram- en bushalte of fiets 


je gemakkelijk via de fietstunnel onder de Nieuwe * Achtertuin voorzien van bestrating en een stukje 

Maas naar het stadscentrum. Rotterdam-Zuid terrasoverkapping.


bruist en dat merk je als je het hart van Zuid  


bezoekt waar o.a. het winkelcentrum Zuidplein 
Algemeen:


wordt vernieuwd en het nieuwe zwembad en * Eigen grond.


theater zijn gerealiseerd. Ook in de directe * Energielabel B, geldig tot 25-07-2029.


omgeving van Ahoy wordt nog volop ontwikkeld. * De wijk Charlois valt onder de 

Aan de rand van Charlois ligt het Zuiderpark dat als opkoopbescherming. Dit houdt in dat een belegger 

een groene long verschillende Rotterdamse wijken de woning niet kan kopen voor de 


met elkaar verbindt.   
    verhuur, al gelden er uitzonderingen zoals de 


 verhuur aan een kind. Kijk voor meer informatie 

Kortom een zeer goed onderhouden en in-stap- op de website van de 


klare woning. Stap er jij binnen? Van harte welkom    gemeente Rotterdam.


voor een bezichtiging!
 * De woning is aan de voorzijde voorzien van 

 
 kunststof kozijnen. Aan de achterzijde zijn houten 


 Indeling:
 kozijnen voorzien van 



    dubbele beglazing welke op termijn worden 

* Eigen voordeur aan de straatzijde; woningentree; vervangen via het reservefonds van de VvE.


tochtportaal en hal met trapkast (voorzien van * Centrale verwarming en warmwatervoorziening 

vernieuwde 
 middels combiketel (Atag - HR CW4 - Bouwjaar 

   meterkast) en ruimte voor de wasmachine 
 2019)


* Tuingerichte woonkamer voorzien van * Voor een indicatie van de maatvoering verwijzen 

laminaatvloer, open keuken en toegang tot de 

achtertuin via dubbele 


   tuindeuren. 


* Ruime open keuken met groot werkblad voorzien VRAAGPRIJS € 199.500 K.K.
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LEES ALLES OVER PENDRECHTSTRAAT 11 A

wij naar de plattegrond.


* 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.


 



 Gebruiksoppervlakten en inhoud:


* Wonen ca. 51 m²


* Inhoud ca. 184 m³


 


Bijdrage V.v.E.                  : € 66,67 per maand


Bouwjaar woning              : 1934


Oplevering                       : Kan spoedig
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SLAAPKAMER 

VOORZIEN VAN 

LAMINAATVLOER
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TUINGERICHTE 

WOONKAMER MET 

OPEN KEUKEN EN 

TOEGANG TOT TUIN
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HEERLIJKE 

ACHTERTUIN 

VOORZIEN VAN 

BESTRATING
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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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CHARLOIS

OUD-CHARLOIS

Welkom in de historische en gewilde stadswijk Oud-Charlois, een Rotterdamse wijk met een diversiteit 

aan woningen zoals de nostalgische Boergoensevliet en de Charloisse Kerksingel met de 17e-eeuwse 

kerktoren als de historische kern. Deze authentieke wijk biedt voor ieder wat wils: oud, jong, sportief, 

creatief, het kan allemaal! Met de auto of de fiets rij je zo de Maastunnel in en Katendrecht, de 

Wilhelminapier en Zuidplein zijn snel te bereiken via water, weg en rails. Op loopafstand vind je divers 

winkelaanbod, sportfaciliteiten, scholen en het grootste stadspark van Nederland: het Zuiderpark. Charlois 

is in trek en op dit moment een thuishaven voor meer dan 150 kunstenaars, deze wijk móet je beleven!

ZUID OP ZIJN BEST!


HISTORISCH 

WONEN!
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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!


