
3074 MC ROTTERDAM

POLDERLAAN 57 B

VRAAGPRIJS € 350.000 K.K.

106 m² wonen 3 slaapkamers 1926 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 € 350.000 k.k.

Oplevering In onderling overleg; kan spoedig!

Woonoppervlakte 106 m²

Gebouwgebonden buitenruimte 3 m²

Inhoud 334 m³

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal woonlagen 2

Gelegen op 1

Voorzieningen mechanische ventilatie, tv kabel, natuurlijke ventilatie

Soort object benedenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 1926

Soort dak zadeldak

Energielabel

Isolatie dubbel glas

Verwarming c.v.-ketel

Warmwater c.v.-ketel

Cv-ketel 2011

OVERDRACHT

OPPERVLAKTEN EN INHOUD

BOUWVORM

INDELING

ENERGIE
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Kadastrale aanduiding Charlois, G, 5412, index 1

Eigendomssituatie Eigendom belast met erfpacht

Ligging aan rustige weg, in woonwijk, beschutte ligging

Tuin achtertuin

Achtertuin 59 m² (1175 cm diep en 500 cm breed)

Ligging tuin noordwest

Balkon / dakterras balkon, gelegen op het noordwesten

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 € 109,-- per maand

Reservefonds aanwezig Ja

Onderhoudsplan Ja

Opstalverzekering Ja

VVE CHECKLIST
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LEES ALLES OVER POLDERLAAN 57 B

ROYALE WONING MET MOGELIJKHEDEN! 

Aan de gewilde Polderlaan ligt deze dubbele toiletopstelling en fonteintje. 


benedenwoning met een aantrekkelijke tuin! Met * Tuingerichte woonkamer voorzien van tegelvloer 

maar liefst 106 m² woonoppervlakte is dit een optie en een deur naar de achtertuin.


voor wie dan ook! Op de begane grond is er een 


tuingerichte woonkamer en royale woonkeuken * Achtertuin gelegen op het noordwesten met een 

en op de eerste verdieping zijn er 3 slaapkamers, houten schuur. 


een royale badkamer en een bergruimte. Ook aan 


buitenruimte geen gebruik, naast een balkon is er 
 Eerste verdieping:


een achtertuin van ca. 59 m². Welkom aan de * Royale overloop met toegang tot de verschillende 

Polderlaan 57-B!
 vertrekken. 



 * Slaapkamer I aan de achterzijde voorzien van 

De ligging is heel centraal. De woning is tapijtvloer en openslaande deuren naar het balkon. 


gesitueerd in de wijk Feyenoord in de buurt * Balkon aan de achterzijde, gelegen op het 

Hillesluis. Een toplocatie met alle stadse noordwesten. 


voorzieningen binnen handbereik! Je loopt * Bergruimte met de opstelling van de C.V.-

gemakkelijk naar het winkelgebied aan de combiketel, wasmachine-aansluiting en de 

Beijerlandselaan en de tramhalte aan de mechanische ventilatie unit. 


Hillevliet. Boulevard Zuid biedt een gevarieerd * Badkamer voorzien van betegeling, hoekligbad, 

aanbod aan winkels en om de hoek van de straat is wastafelmeubel en 2e (wand)toilet.


tramhalte Beijerlandselaan gelegen. Bovendien ligt * Slaapkamer I aan de voorzijde voorzien van 

het bekende winkelcentrum Zuidplein op laminaatvloer.


fietsafstand en met enkele autominuten zit je in * Slaapkamer III aan de voorzijde voorzien van 

het centrum van Rotterdam. Kortom; een laminaatvloer. 


bruisende woonwijk waar een veelheid aan 


culturen elkaar ontmoet.
 
 Algemeen: 



 


Maak een afspraak en bekijk de woning zelf! 
 * Erfpacht waarbij de canon is afgekocht tot en met 

 
 31-12-2044.



 Indeling: 
 * Energielabel C, geldig tot 25 juni 2029.



 * De wijk Hillesluis valt onder de 


 Begane grond:
 opkoopbescherming. Dit houdt in dat een belegger 

* Eigen woningentree vanaf de straat; lange gang de woning niet kan kopen voor de verhuur, al 

voorzien van tegelvloer; gangkast; meterkast. 
 gelden er uitzonderingen zoals de verhuur aan een 

* Woonkeuken voorzien van tegelvloer, degelijke kind. Kijk voor meer informatie op de website van 

inbouwkeuken voorzien van keramische 

kookplaat, oven, magnetron, koel-vriescombinatie, 

vaatwasmachine en schouwafzuigkap.


* Toiletruimte voorzien van betegeling, duoblok- VRAAGPRIJS € 350.000 K.K.
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LEES ALLES OVER POLDERLAAN 57 B

de gemeente Rotterdam.


* De woning is geheel voorzien van kunststof 

raamkozijnen met dubbele beglazing.


* Centrale verwarming en warmwatervoorziening 

middels een combiketel (Intergas, ca 2011).


* 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. 106 m²


* Gebouw gebonden buitenruimte 3 m²


* Inhoud ca. 334 m³





Bijdrage V.v.E.                  : € 109,- per maand


Bouwjaar woning              : 1926


Oplevering                        : In onderling overleg; kan 

spoedig.
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SLAAPKAMER 1 


MET OPENSLAANDE 

DEUREN NAAR HET 

BALKON
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EEN DUBBELE 

BENEDENWONING 

MET AANTREKKELIJKE 

TUIN
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EEN ROYALE 

OVERLOOP MET 

TOEGANG TOT DE 

VERTREKKEN
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EEN TOPLOCATIE 


MET ALLE STADSE 

VOORZIENINGEN 

BINNEN HANDBEREIK
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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.



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Allesbrander X

Houtkachel X

(Gas)kachels X

Designradiator(en) X

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 - X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - lamellen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna
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LIJST VAN ZAKEN



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - planchet X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

Brievenbus X

Rookmelders X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 - geiser X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X
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LIJST VAN ZAKEN
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KOP VAN ZUID, NOORDEREILAND, WILHELPINAPIER              

FEIJENOORD

Ooit de eerste uitbreiding van Rotterdam op de Linkermaasoever. Feijenoord, een levendige, typische 

stadswijk op Zuid met een imposante skyline en een scala aan praktische voorzieningen!


Aan de noordrand is deze wijk uitgebreid met de nieuwe manier van wonen op de Kop van Zuid met o.a. 

fraaie stadswoningen. Het Noordereiland is een belevenis op zich. Hier vind je veel historische plekjes en 

een fantastische uitzicht op je wandeltocht langs de kaden. Eveneens is Feijenoord bekend om de 

iconische bruggen van Rotterdam: de Erasmusbrug, de Wilemsbrug en Rijksmonument De Hef met de 

Koninginnebrug. De cruiseterminal aan de Wilhelminakade zorgt jaarlijks voor duizenden bezoekers!

EEN WIJK MET 

'OPVALLENDE 

ARCHITECTUUR'.
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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!


