
3076 CG ROTTERDAM

HEYMANSSTRAAT 18

VRAAGPRIJS € 275.000 K.K.

75 m² wonen 2 slaapkamers 1966 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 € 275.000 k.k.

Oplevering Direct

Woonoppervlakte 75 m²

Gebouwgebonden buitenruimte 5 m²

Externe bergruimte 8 m²

Inhoud 239 m³

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal woonlagen 1

Gelegen op 1

Voorzieningen mechanische ventilatie, tv kabel, natuurlijke ventilatie

Soort object portiekflat

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 1966

Soort dak plat dak

Energielabel

Isolatie dubbel glas

Verwarming blokverwarming

Warmwater elektrische boiler eigendom

OVERDRACHT

OPPERVLAKTEN EN INHOUD

BOUWVORM

INDELING

ENERGIE
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Kadastrale aanduiding IJsselmonde, C, 3855, index 9

Eigendomssituatie Volle eigendom

Ligging aan rustige weg, in woonwijk, beschutte ligging

Tuin geen tuin

Balkon / dakterras Twee balkons, één gelegen op het westen en één gelegen op 

het oosten.

Parkeergelegenheid openbaar parkeren

KADASTRALE GEGEVENS

BUITENRUIMTE

BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN
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Inschrijving KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage € 196,-- per maand (exclusief € 130,- voorschot stookkosten)

Reservefonds aanwezig Ja

Onderhoudsplan Ja

Opstalverzekering Ja

VVE CHECKLIST
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LEES ALLES OVER HEYMANSSTRAAT 18

PROFESSIONEEL HIGH END VERBOUWD APPARTEMENT! 

Dit is met recht een pareltje op Zuid. Dit luxe en * Toiletruimte voorzien van moderne betegeling, 

eigentijds gerenoveerde 3 (voorheen 4) kamer wandtoilet, hoekfonteintje en keurig weggewerkt 

appartement is IN-STAP-KLAAR, direct te de opstelling van de boiler. 


betrekken en een fantastische optie voor de * Doorgebroken woonkamer met open keuken en 

woningzoeker die van kwaliteit houdt. De woning voorzien van laminaatvloer, gestuukte wanden en 

is gelegen op de eerste woonlaag van een plafond, vast wandmeubel met de TV-aansluiting 

appartementencomplex waarbij recent is gestart en sfeervolle bio-ethanol wandhaard en LED 

met verduurzaming. Alle recent nieuw geplaatste verlichting.


kunststof kozijnen zijn voorzien van HR++ en * Keukenopstelling aan de achterzijde van de 

intern is de woning van A tot Z vernieuwd. woonkamer voorzien van inbouwkeuken met 

Welkom thuis aan de Heymansstraat 18!
 inbouwapparatuur: inductie kookplaat, oven, koel-


 vriescombinatie (no-frost), vaatwasmachine, 

De ligging is gunstig! Voor de deur is een afzuigkap en de aansluiting voor de wasmachine. 


groenstrook en om de hoek zijn veel winkels aan * Slaapkamer I aan de achterzijde voorzien van 

de Spinozaweg met daarbij een bushalte waar laminaatvloer, gestuukte wanden en plafond en 

verschillende buslijnen stoppen. Een straat achter een deur naar het balkon aan de achterzijde. 


het complex is tramhalte Molenvliet gelegen, * Balkon aan de achterzijde gelegen op het oosten.


waarvandaan je op de tram kunt stappen naar het * Luxe badkamer voorzien van inloopdouche met 

stadscentrum. Vlakbij is het wijkpark 'Spinozapark'. regendouche, wastafelmeubel, mechanische 

Via de Vaanweg bereik je gemakkelijk de snelweg ventilatie en geheel modern betegeld. 


en ook het hart van Zuid met daarbij het * Slaapkamer II aan de voorzijde voorzien van 

winkelcentrum Zuidplein is gemakkelijk te laminaatvloer, gestuukte wanden en plafond en 

bereiken. De wijk Lombardijen ligt gunstig ten een deur naar het balkon aan de voorzijde.


opzichte van het stadscentrum en de * Balkon aan de voorzijde, gelegen op het westen.


randgemeentes. Op tien minuten loopafstand ligt 


het NS-treinstation Lombardijen.
 * Eigen berging (ca. 8 m²) in de onderbouw.



 


Kortom: pak je verhuisdozen maar vast in. Van 
 Algemeen: 


harte welkom voor een bezichtiging! 
 



 * Eigen grond.



 Indeling: 
 * Energielabel C, geldig tot 23 december 2032.



 * De wijk Lombardijen valt NIET onder de 

* Entree portiek met intercom, postbussen en opkoopbescherming. Kijk voor meer informatie op 

toegang tot de kelderbergingen. 
 de website van de gemeente Rotterdam.






 Eerste woonlaag:


* Woningentree; ruime hal voorzien van 

laminaatvloer; meterkast.
 VRAAGPRIJS € 275.000 K.K.
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LEES ALLES OVER HEYMANSSTRAAT 18

* Centrale verwarming middels blokverwarming 

en warmwatervoorziening middels een boiler (80 

liter - 2022). 


* De woning is voorzien van kunststof 

raamkozijnen met dubbele HR++ beglazing.


* Recent is het gehele appartement grondig 

gerenoveerd Ook zijn er rondom nieuwe 

raamkozijnen geplaatst.  


* 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 en een artikel dat verband houdt met 

het feit dat de woning niet bewoond is geweest 

door de huidige eigenaar. 






 Gebruiksoppervlakte en inhoud:





* Wonen ca. 75 m²


* Gebouwgebonden buitenruimte ca. 5 m²


* Externe bergruimte ca. 8 m²


* Inhoud ca. 239 m³





Bijdrage V.v.E.            : ca. € 196,- per maand (exclusief 

€ 130,- voorschot stookkosten)


Bouwjaar woning        : 1966


Oplevering                 : Direct
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LUXE BADKAMER 

VOORZIEN VAN 

INLOOPDOUCHE EN 

WASTAFELMEUBEL
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DE WONING


 HEEFT EEN ZEER 

GUNSTIGE 


LIGGING
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HET BALKON 


AAN DE ACHTERZIJDE 

IS GELEGEN OP HET 

OOSTEN
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SLAAPKAMER MET 

TOEGANG NAAR HET 

TWEEDE BALKON AAN 

DE VOORZIJDE
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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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MOLIÉREBUURT, KARL MARXBUURT, SPINOZAPARK           

LOMBARDIJEN

De perfecte woonwijk voor starters en doorstromers! 


Leuke appartementen en uitstekend gelegen gezinswoningen. Daarbij is de ligging van de wijk ideaal met 

goede ontsluiting richting het centrum en rijkswegen en natuurlijk het NS station Lombardijen. 


Er is veel groen in de wijk en er zijn speelse parken aangelegd: het Spinozapark en het Bijenpark. 


Diverse winkelcentra, scholen en het Maasstadziekenhuis zijn op loopafstand. Naast het NS-station tref je 

bus- en tramhaltes waardoor je met luttele minuten in hartje Rotterdam bent.


Ervaar het woongenot! Welkom in Rotterdam Lombardijen!

DÉ WIJK VOOR 

STARTERS EN 

DOORSTROMERS.
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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!


