
3079 LB ROTTERDAM

FRANKENOORD 19

VRAAGPRIJS € 995.000 K.K.

242 m² wonen 4 slaapkamers 1987 942 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
Vraagprijs € 995.000 k.k.

Oplevering In onderling overleg

BOUWVORM
Soort object Villa

Soort bouw Beschikbaar

Bouwjaar 1987

Soort dak Zadeldak

Ligging Aan rustige weg, in woonwijk, beschutte ligging

OPPERVLAKTEN EN INHOUD
Woonoppervlakte 242 m²

Overige inpandige ruimte 25 m²

Gebouwgebonden buitenruimte 81 m²

Externe bergruimte 23 m²

Inhoud 841 m³

Perceeloppervlakte 942 m²

INDELING
Aantal kamers 6 (Waarvan 4 slaapkamers)

Aantal woonlagen 4

Voorzieningen Tv kabel, airconditioning, zwembad, natuurlijke ventilatie

ENERGIE
Energielabel

Isolatie Dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, dubbel glas, volledig 

geisoleerd

Verwarming C.v.-ketel

Warmwater C.v.-ketel



Kadastrale aanduiding IJsselmonde, B, 5295 en 6404

Eigendomssituatie Eigendom belast met erfpacht, volle eigendom

Ligging Aan rustige weg, in woonwijk, beschutte ligging

Tuin Tuin rondom

Balkon / dakterras Balkon, gelegen op zuiden

Parkeergelegenheid Op eigen terrein

KADASTRALE GEGEVENS

BUITENRUIMTE

BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN
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LEES ALLES OVER FRANKENOORD 19

KARAKTERISTIEK, VRIJSTAAND WOONHUIS IN EEN AANTREKKELIJK 
GEDEELTE VAN DE WOONWIJK IJSSELMONDE!

Veel woonwensen worden ingevuld in deze fraaie, Graag laten wij u dit prachtige huis zien! We heten 

uitstekend onderhouden woning op een perceel u hartelijk welkom voor een vrijblijvende 

van 942 m². Naast de royale omliggende tuinen, bezichtiging!


krijgt u de beschikking over maar liefst 240 m² 


woonoppervlakte, verdeeld over diverse 
 Indeling:


woonlagen. Naast de forse woonkamer, keuken en 


werkkamer op de begane grond, is er een fijne 
 Begane grond:


ontspanningsruimte in de kelder. Op de verdieping * Fraai aangelegde voortuin met oprit en separaat 

zijn een viertal grote slaapkamers en twee pad naar de entree; afsluiting met elektronisch 

badkamers. Het woongenot wordt compleet door bedienbaar hek.


het fantastische zwembad en de garage.
 * Entree met de hal; door de vide-indeling royale 


 lichtinval; meterkast.


Wonen in dit geweldige huis betekend een surplus * Toiletruimte met wandcloset, lichte betegeling en 

aan luxe voorzieningen: uitstekende isolatie, fonteintje. 


garage inpandig bereikbaar met elektrische * Studie- c.q. werkkamer aan de voorzijde.


segmentdeur, elektrisch bedienbare * Riante living in L-vorm met openhaard, 

toegangspoort, buitentoilet, verwarmd zwembad, balkenplafond en schuifpui naar de buitenruimte. 

vloerverwarming op de begane grond, De marmeren vloer op de gehele begane grond 

karakteristieke vide-indeling ter plaatse van de beschikt over vloerverwarming als bijverwarming.


entree, biljart in de kelder, balkon op de * Sfeervolle woonkeuken met nette hoek 

slaapverdieping, geheel isolerende beglazing in keukenopstelling in lichte uitvoering, welke 

hardhouten raamkozijnen.
 beschikt over een granieten werkblad en veel 


 inbouwapparatuur: inductiekookplaat, oven, 

De situering van de woning is in de luwte van de magnetron, koelkast, vaatwasmachine en 

grote stad. Direct in de nabijheid tref je een scala afzuigschouw. 


aan ideale voorzieningen: rijkswegen binnen een * Garage, bereikbaar vanuit de keuken. De garage 

paar minuten aan te rijden, diverse winkelcentra in beschikt over een elektrische deur, extra boiler 

Rotterdam, maar ook Ridderkerk is binnen 10 t.b.v. de keuken, aansluitingen wasmachine en 

minuten goed bereikbaar; openbaar vervoer met droger, uitstortgootsteen en kast met de installatie 

tram, trein en bus richting het centrum of de van de zwembadverwarming. 


omgeving. 
 



 * Rondom de woning krijgt u de beschikking over 

De woning heeft een uitstekende ligging in een nette tuinen. Een overkapping aan zowel de 

doodlopende straat, te midden van gelijksoortige achterzijde als de zijkant van de woning geeft veel 

woningen en bijbehorende tuinen. 

Parkeergelegenheid is er ruimschoots op eigen 

terrein, al dan niet in de eigen garage. 



 VRAAGPRIJS € 995.000 K.K.
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extra gelegenheid om te genieten van de raamkozijnen met isolerende beglazing.


buitenruimte. Aan de achterzijde van de garage is * Centrale verwarming en warmwatervoorziening 

een toiletruimte en een separate buitendouche! De middels combiketel (Remeha Calenta, 2020).


diverse terrassen zijn onderheid!
 * De platte dakbedekking van de garage is in 2017 

* Betegeld zwembad van ca. 50 m² compleet met vervangen. De woning is voorzien van leisteen-

verwarming, rolscherm t.b.v. afsluiting, glijbaan en dakbedekking. 


trapje. 
 * Isolatie van dak, vloer en spouw vanuit de 


 bouwperiode.



 Kelder:
 * Voor een indicatie van de maatvoering verwijzen 

* Geweldige kelderruimte als ontspanningsruimte wij naar de plattegrond.


of hobbykamer; compleet met een biljarttafel en * Gezien het bouwjaar van de woning wordt er in 

kastenwand; de toegang is vanuit de hal. 
 de koopovereenkomst een ouderdomsclausule 


 opgenomen.



 Eerste verdieping:
 


* Overloop als vide met veel lichtinval; vast kast en 
 Gebruiksoppervlakten en inhoud:


tegelvloer. 
 


* Kleine 2e badkamer met douchecabine, wastafel, * Wonen ca. 242 m²


toilet en grijze betegeling. 
 * Overige inpandige ruimte ca. 25 m²


* Slaapkamer I aan de voorzijde met kasten en * Gebouwgebonden buitenruimte ca. 81 m²


tegelvloer en toegang naar:
 * Externe bergruimte ca. 23 m²


* Slaapkamer II aan de achterzijde (nu * Inhoud ca. 841 m³


samengevoegd) met een kastenwand.
 * Perceel 942 m²


* Slaapkamer III aan de voorzijde. 
 


* Grootste slaapkamer IV aan de achterzijde met Bouwjaar woning   : 1987


kastenwand, ingebouwd bed, airco-unit, toegang Oplevering             : In onderling overleg

naar badkamer en balkon. 


* Balkon aan de zijkant van de woning op 

het zuiden gelegen. 


* Lichte en royale badkamer met grijze betegeling, 

ligbad, dubbele wastafel, 2e toilet, bidet en design-

radiator.






 Bergvliering:


* Bergvliering bereikbaar via een luik met vlizotrap 

op de overloop; opstelplaats van de combiketel.






 Algemeen:





* De woning is gelegen op afgekochte 

erfpachtgrond van 813 m² (tot en met 7 januari 

2037) alsook een gedeelte op eigen grond van ca. 

129 m².


* Energielabel C, geldig tot 22 december 2032.


* De woning is voorzien van hardhouten 
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EEN HEERLIJK 

ZWEMBAD VAN CA. 

50M2 COMPLEET MET 

VERWARMING
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EEN GEWELDIGE 

KELDERRUIMTE ALS O

NTSPANNINGSRUIMTE 

OF HOBBYKAMER
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EEN STUDIE- C.Q. 

WERKKAMER AAN DE 

VOORZIJDE VAN DE 

WONING
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VANUIT DE 

SLAAPKAMER 

TOEGANG TOT HET 

BALKON
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DE WONING 

BESCHIKT OVER 


TWEE BADKAMERS



14 - FRANKENOORD 19 ROTTERDAM



- 15FRANKENOORD 19 ROTTERDAM

DE FIJNE 


GARAGE IS 

BEREIKBAAR VIA DE 

KEUKEN
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RONDOM DE 


WONING KRIJGT U 

BESCHIKKING OVER 

NETTE TUINEN
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PLATTEGROND - KELDER

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 - 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 - VLIERING

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
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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


