
3081 HL ROTTERDAM

VOETJESSTRAAT 25

BIEDEN VANAF € 350.000 K.K.

148 m² wonen 5 slaapkamers 1939 112 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
Bieden vanaf € 350.000 k.k.

Oplevering Beschikbaar

BOUWVORM
Soort object eengezinswoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 1939

Soort dak plat dak

Ligging aan rustige weg, in woonwijk

OPPERVLAKTEN EN INHOUD
Woonoppervlakte 148 m²

Overige inpandige ruimte -

Gebouwgebonden buitenruimte 12 m²

Externe bergruimte 12 m²

Inhoud 525 m³

Perceeloppervlakte 112 m²

INDELING
Aantal kamers 6 (waarvan 5 slaapkamers)

Aantal woonlagen 3

Voorzieningen tv kabel, natuurlijke ventilatie

ENERGIE
Energielabel

Isolatie dakisolatie, dubbel glas

Verwarming c.v.-ketel

Warmwater c.v.-ketel

Cv-ketel Remeha 2008



Kadastrale aanduiding Gemeente Charlois, sectie H, 1484

Eigendomssituatie Volle eigendom

Ligging aan rustige weg, in woonwijk

Tuin achtertuin

Achtertuin 32 m² (819 cm diep en 490 cm breed)

Ligging tuin west

Balkon 2 balkons op het westen

Parkeergelegenheid openbaar parkeren, betaald parkeren, parkeervergunningen

KADASTRALE GEGEVENS

BUITENRUIMTE

BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN
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LEES ALLES OVER VOETJESSTRAAT 25

ZOEK JE VEEL WOONRUIMTE?

Stop dan met zoeken! De Voetjesstraat 25 bied je toog met inbouwspots, aan de achterzijde de 

maar liefst ca. 148 m² woonoppervlakte verdeeld eetkamer met toegang tot de keukenruimte. 


over 3 woonlagen. Dit pand, gelegen op eigen * Keukenruimte voorzien van vinylvoer, betegelde 

grond, is de ideale woonoptie voor een gezin met wanden, hoek inbouwkeuken met een 

kinderen. Met een royale doorzonwoonkamer plus gaskookplaat, koelkast en een aansluiting voor de 

5 slaapkamers, een achtertuin op het westen en 2 vaatwasmachine. Deur naar de achtertuin. 


balkons is er ruimte te over. De woning heeft 


energielabel C. Maak jij hier je woonwensen waar? * Achtertuin, gelegen op het westen, voorzien van 

Bieden vanaf € 350.000,- K.K.
 bestrating, groen en een stenen schuur (ca. 12 m²).



 


De Voetjesstraat is een rustige straat, waar vandaan 
 Eerste verdieping:


je snel op die plekken bent die het wonen in * Overloop voorzien van tapijtvloer, vaste kast en 

Rotterdam zo bijzonder aantrekkelijk maken. Op toegang tot de verschillende vertrekken. 


loopafstand zijn allerlei voorzieningen aanwezig, * Toiletruimte voorzien van lichte betegeling en 

denk dan aan scholen, supermarkten, duoblok-toiletopstelling. 


buurtwinkels, medische voorzieningen, 2 * Slaapkamer I aan de voorzijde, L-vormig, 

tramhaltes en metrostation Maashaven. In de voorzien van 2 vaste kasten en schuifdeuren naar 

nabije omgeving ligt het Hart van Zuid wat volop de slaapkamer aan de achterzijde. 


in ontwikkeling is met winkelcentrum Zuidplein, * Slaapkamer II aan de achterzijde voorzien van 

het nieuwe 50 meter zwembad, het pas laminaatvloer en 2 vaste kasten. 


opgeleverde kunstenpand en Ahoy en het * Badkamer voorzien van betegeling, ligbad, 

fantastische Zuiderpark kun je terecht voor een douchecabine, wastafelmeubel, designradiator en 

wandeling. Zowel middels het openbaar vervoer als een deur naar het balkon. 


middels de uitvalswegen is het centrum van * Balkon aan de achterzijde op het westen en 

Rotterdam binnen 10 minuten bereikbaar. 
 recent voorzien van een nieuwe, stijlvolle 


 overkapping.


Enthousiast geworden? Graag laat één van de 


makelaars deze woning ook aan jou zien! Hartelijk 
 Tweede verdieping: 


welkom!
 * Overloop voorzien van tapijtvloer en een vaste 

 
 kast met de opstelling van de combiketel en de 


 Indeling:
 aansluiting voor de wasmachine. Toegang tot de 

verschillende vertrekken. 


* Slaapkamer III aan de voorzijde voorzien van 

tapijtvloer, verlaagd plafond met inbouwspots en 


  


Begane grond:


* Woningentree; ruime hal voorzien van tegelvloer, 

trapopgang en gangkast met de meterkast. 


* Toiletruimte voorzien van lichte betegeling, 

duoblok-toiletopstelling en fonteintje. 


* Doorzon woonkamer voorzien van vinylvloer, BIEDEN VANAF € 350.000 K.K.
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LEES ALLES OVER VOETJESSTRAAT 25

vaste kasten. 
 
 Gebruiksoppervlakten en inhoud:


* Bergruimte/tussenkamer met een lichtkoepel. 
 


* Slaapkamer IV aan de achterzijde voorzien van * Wonen ca. 148 m²


tapijtvloer, verlaagd plafond met inbouwspots, * Externe bergruimte ca. 12 m²


vaste kast en een deur naar het balkon. 
 * Gebouwgebonden buitenruimte ca. 12 m²


* Slaapkamer V aan de achterzijde voorzien van * Perceeloppervlakte ca. 112 m²


tapijtegels en een deur naar het balkon. 
 * Inhoud ca. 525 m³


* Balkon aan de achterzijde, gelegen op het westen  


en voorzien van betegeling. 
 Bouwjaar woning              : 1939


 
 Oplevering                          : Medio juni 2023


 Algemeen:





* Eigen grond.


* Energielabel C, geldig tot 4 november 2032.


* De Tarwewijk valt onder de opkoopbescherming. 

Dit houdt in dat een belegger de woning niet kan 

kopen voor de verhuur, al gelden er 

uitzonderingen zoals de verhuur aan een kind. Kijk 

voor meer informatie op de website van de 

gemeente Rotterdam.


* De woning is voorzien van kunststof en houten 

raamkozijnen met geheel dubbele beglazing.


* Het dak is geïsoleerd. 


* Centrale verwarming en warmwatervoorziening 

middels combiketel (Remeha, ca. 2008).


* 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.






Persoonlijke noot van de verkopers:


'Na 43 jaar gaan wij ons huis verlaten, vanwege 

gezondheidsklachten en omdat het huis veel te 

groot is voor ons tweetjes. We gaan verhuizen naar 

een appartement. Wat zullen we onze buurt, de 

mensen in de straat gaan missen. Ons huis was 

echt ons thuis! Wij hebben dit huis gekocht omdat 

er zoveel ruimte in zit en tevens een stadstuintje 

waar je heerlijk in het zonnetje kunt zitten. Wat ook 

fijn is, dat je dicht bij het openbaar vervoer en bij 

de winkels zit. Wij hopen dat u/jij net zo fijn zult 

wonen als wij hebben gedaan.'
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ACHTERTUIN


GELEGEN OP 


HET WESTEN
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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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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



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Linnenkast in de slaapkamer X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X
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LIJST VAN ZAKEN



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafelmeubel X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X
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LIJST VAN ZAKEN



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X
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LIJST VAN ZAKEN
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MILLINXBUURT, TARWEBUURT, MAASTUNNEL

TARWEWIJK

Een vooroorlogse, levendige wijk met gevarieerd publiek, direct naast de Maashaven en dichtbij het 

stadscentrum, het Zuiderpark en winkelcentrum Zuidplein. Echt een wijk voor jou als starter, want een 

kwart van de bevolking is jonger dan 25 jaar. Door de Mijnsherenlaan rijdt de Metro naar Metrostation 

Maashaven, waar het complex ‘Queen of the South’, het zogenaamde Woonhotel in 2004 is gerealiseerd. 

Ook de Maassilo is het opmerken waard, een 100 jaar oude graansilo en nu bekend als 

uitgaansgelegenheid en evenementenlocatie. Kortom; wonen nabij de hotspotgebieden van de stad!

TOP LIGGING!


HOTSPOTGEBIEDEN


IN OMGEVING.
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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!


