
3083 NA ROTTERDAM

BEVELANDSESTRAAT 15 A

BIEDEN VANAF € 200.000,-- K.K.

75 m² wonen 2 slaapkamers 1939 2e 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 € 200.000 k.k.

Oplevering Beschikbaar

Woonoppervlakte 75 m²

Overige inpandige ruimte -

Gebouwgebonden buitenruimte 2 m²

Externe bergruimte -

Inhoud 249 m³

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal woonlagen 2

Gelegen op 2

Voorzieningen tv kabel, natuurlijke ventilatie

Bieden vanaf bovenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 1939

Soort dak zadeldak met pannen

Energielabel

Isolatie gedeeltelijk dubbel glas

Verwarming c.v.-ketel

Warmwater c.v.-ketel

Cv-ketel Intergas 2017

OVERDRACHT

OPPERVLAKTEN EN INHOUD

BOUWVORM

INDELING

ENERGIE
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Kadastrale aanduiding Gemeente Charlois, sectie H,  3338-A, index 2

Eigendomssituatie Volle eigendom

Ligging aan rustige weg, in woonwijk, beschutte ligging

Tuin geen tuin

-

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 € 123,75 per maand

Reservefonds aanwezig ja

Opstalverzekering ja

VVE CHECKLIST
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LEES ALLES OVER BEVELANDSESTRAAT 15 A

MEER DAN EEN LEUKE WONING!

Want wonen in de Bevelandsestraat 15-A biedt de toiletopstelling en geheel wit betegeld. 


koper wel heel veel. Twee woonlagen, totaal zo'n 75 


m² woonoppervlakte en een heerlijk balkon aan de 
 Tweede verdieping:


achterzijde. De eerste verdieping kun je helemaal 


als woongedeelte inrichten, terwijl de * Overloop met opstelplaats van de wasmachine.


bovenverdieping beschikt over een tweetal * Twee slaapkamers onder het dak; de toegang 

slaapkamers. De keuken en het sanitair zijn naar de achterkamer is door de voorste kamer. 


verzorgd uitgevoerd! De prijs is bieden vanaf 
 


€ 200.000,-- K.K.
 
 Algemeen:



 * Eigen grond.


En dan de woonomgeving: Wandelen in het * Energielabel F, geldig tot 18 december 2030.


Zuiderpark, winkelen op het Zuidplein, met de fiets * De wijk Carnisse valt onder de 

de buurt verkennen of met de metro in 10 minuten opkoopbescherming. Dit houdt in dat een belegger 

naar het centrum van de stad? Het kan allemaal. de woning niet kan kopen voor de verhuur, al 

Wonen op Zuid is helemaal in! Veel mooie gelden er uitzonderingen zoals de verhuur aan een 

veranderingen zijn in volle gang en jij kan dat kind. Kijk voor meer informatie op de website van 

meebeleven!
 de gemeente Rotterdam.



 * Voorzien van houten raamkozijnen met dubbele 

We heten je hartelijk welkom voor een vrijblijvende en enkele beglazing. 


bezichtiging.
 * Centrale verwarming en warmwatervoorziening 



 met een combiketel (Intergas, 2017).


* 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.


* Voor een indicatie van de maatvoering verwijzen 

wij u naar bijgevoegde plattegrond.







 Indeling:





Eerste verdieping:





* Trapopgang naar de eerste verdieping met de 

overloop; kast voor de garderobe; opbergkamer. 


* Woonkamer met laminaatvloer, nette wanden en 

plafond en toegang naar de naastgelegen:


* Slaapkamer die is afgescheiden van de Gebruiksoppervlakten en inhoud:


woonkamer en eenvoudig weer kan worden Wonen ca. 75 m²


samengevoegd. 
 Gebouwgebonden buitenruimte ca. 2 m² 


* Nette keuken aan de achterzijde met lichte Inhoud ca. 249 m³


opstelling en diverse apparatuur: gaskookplaat, 


oven, koelkast, vrieskast, afzuigkap en 1 1/2 

spoelbak. Deur naar het:


* Balkon aan de achterzijde op het westen gelegen.


* Badkamer met ligbad en douche, fonteintje, BIEDEN VANAF € 200.000,-- K.K.
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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 TWEEDE 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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CHARLOIS, CARNISSE

CARNISSE

Woon je in Carnisse, dan is het Zuiderpark (het grootste stadspark van Nederland) ‘je achtertuin’. Een 

centrale wijk, direct achter winkelcentrum en metro- en bus station Zuidplein. Veel voorzieningen zijn op 

loopafstand. Zwemmen, shoppen, Ahoy, theater Zuidplein, binnen enkele minuten sta je waar je zijn wilt. 

De woningvoorraad bestaat vooral uit twee- en driekamerwoningen, waardoor er relatief veel één- en 

tweepersoonshuishoudens wonen: ongeveer 75%. De vooroorlogse wijk is van alle gemakken voorzien en 

is voor veel jonge mensen het beginpunt van hun wooncarrière. Carnisse zit in de lift. De komende jaren 

wordt er veel geïnvesteerd en gebouwd in de wijk. Ontdek de verrassend groene straten en singels!

VEELZIJDIGE WIJK, 

DIRECT ACHTER


ZUIDPLEIN.



16 - BEVELANDSESTRAAT 15 A ROTTERDAM



- 17BEVELANDSESTRAAT 15 A ROTTERDAM



18 - BEVELANDSESTRAAT 15 A 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!


