
2982 BD RIDDERKERK

BOKSDOORNSTRAAT 214

VRAAGPRIJS € 329.000 K.K.

84 m² wonen 2 slaapkamers 2001 5e 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 € 329.000 k.k.

Oplevering Kan spoedig

Woonoppervlakte 84 m²

Gebouwgebonden Buitenruimte 10 m²

Externe Bergruimte 12 m²

Inhoud 254 m³

Aantal Kamers 3 (Waarvan 2 slaapkamers)

Aantal Woonlagen 1

Gelegen Op 5

Voorzieningen Tv kabel, lift, natuurlijke ventilatie

Soort Object Portiekflat

Soort Bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 2001

Soort Dak Plat dak

Energielabel

Isolatie Dubbel glas

Verwarming Blokverwarming

Warmwater Centrale voorziening

OVERDRACHT

OPPERVLAKTEN EN INHOUD

BOUWVORM

INDELING

ENERGIE
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Kadastrale Aanduiding Ridderkerk, D, 3503, index 38

Eigendomssituatie Volle eigendom

Ligging In woonwijk

Tuin Geen tuin

Balkon / Dakterras Balkonterras, gelegen op het noordwesten

Parkeergelegenheid Openbaar parkeren

KADASTRALE GEGEVENS

BUITENRUIMTE

BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN
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Inschrijving KvK Ja

Jaarlijkse Vergadering Ja

Periodieke Bijdrage €  215,43 per maand (exclusief ca. € 67,- voorschot 

stookkosten)

Reservefonds Aanwezig Ja

Opstalverzekering Ja

VVE CHECKLIST
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LEES ALLES OVER BOKSDOORNSTRAAT 214

RUIM 3-KAMER HOEKAPPARTEMENT OP DE VIJFDE (TOP) VERDIEPING! 

Dit verzorgde appartementencomplex met lift verschillende vertrekken. 


grenst middels een corridor aan het * Royale en lichte woonkamer voorzien van 

Woonzorgcentrum De Riederborgh, waardoor er tapijtvloer, behangwanden, gespoten plafond, 

gebruik gemaakt kan worden van de diensten van open verbinding met de keukenruimte en deur 

dit zorgcentrum. De Boksdoornstraat 214 betreft naar het balkon. 


een 55+ appartement voorzien van een royale * Balkonterras aan de voorzijde, gelegen op het 

woonkamer en open keukenruimte met een fijn noordwesten. 


balkon aan de voorzijde. Verder is er een * Open keukenruimte, gedeeltelijk voorzien van 

functionele badkamer, één royale slaapkamer en laminaatvloer en tapijtvloer, vaste kast en 

een kleine slaapkamer aan de galerijzijde. In de keukenopstelling met apparatuur: elektrische 

onderbouw krijgt u de beschikking over een grote, kookplaat, oven, koel-vriescombinatie en 

eigen kelderberging (ca. 12 m²).
 afzuigkap. 



 * Slaapkamer I voorzien van tapijtvloer, 

Ridderkerk-West ligt praktisch nabij uitvalswegen behangwanden, gespoten plafond, 

want middels de Verbindingsweg zit je snel op de schuifkastenwand en toegang tot de badkamer. 


A15 of A16. Een bushalte is er direct tegenover het * Badkamer geheel voorzien van betegeling, 

complex en op loopafstand is supermarkt Aldi te inloopdouche, wastafel, wandtoilet en de 

vinden. Voor uitgebreider winkelen is Ridderkerk- wasmachine-aansluiting. 


centrum met het Koningsplein, Jorishof en de * Slaapkamer II aan de galerijzijde voorzien van 

Ridderhof op korte afstand bereikbaar. Even frisse tapijtvloer, behangwanden en gespoten plafond. 


lucht? Dat kan heel eenvoudig. Vanuit het complex 


wandel je zo een groengebied, het Reijerpark, in. 
 Algemeen:


Ideaal is ook de parkeergelegenheid voor de deur. 
 



 * Eigen grond.


Maak een afspraak! Van harte welkom voor een * Energielabel C, geldig tot: 7 maart 2033.


vrijblijvende bezichtiging!
 * De woning is geheel voorzien van isolerende 

 
 beglazing in kunststof en houten raamkozijnen.



 Indeling:
 * Centrale verwarming middels blokverwarming, 

 
 warmwater eveneens centraal geregeld.


* Entree middels centrale ontvangsthal met * WTW-ventilatiesysteem.


videofooninstallatie en postbussen; gezamenlijke * Er is een gemeenschappelijke binnenplaats op de 

binnenplaats met toegang tot de bergingen, trap begane grond. 


en lift naar de woonverdiepingen. 
 * Het appartement betreft een 55+ woning 

* Eigen berging van ca. 12 m².
 verbonden middels een corridor aan naastgelegen 





 Vijfde verdieping:


* Woningentree middels de galerij; hal voorzien 

van vaste kast, meterkast en toegang tot VRAAGPRIJS € 329.000 K.K.
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LEES ALLES OVER BOKSDOORNSTRAAT 214

zorgcentrum 'De Riederborgh' met de optie 

voor zelfzorg of zorg op afstand.


* Voor een indicatie van de maatvoering verwijzen 

wij naar de plattegrond.


 



 Gebruiksoppervlakten en inhoud:





* Wonen ca. 84 m²


* Externe bergruimte ca. 12 m²


* Gebouwgebonden buitenruimte ca. 10 m²


* Inhoud ca. 254 m³


 


Bijdrage V.v.E.                  : €  215,43 per maand 

(exclusief ca. € 67,- voorschot stookkosten) 


Bouwjaar woning              : 2001


Oplevering                        : Kan spoedig.
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BADKAMER 

VOORZIEN VAN 

INLOOPDOUCHE, 

WASTAFEL EN TOILET
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HET COMPLEX 

BESCHIKT OVER EEN 

LIFT



- 9BOKSDOORNSTRAAT 214 RIDDERKERK



10 - BOKSDOORNSTRAAT 214 RIDDERKERK




HET BALKONTERRAS 

IS GELEGEN OP HET 

NOORDWESTEN
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OPEN 


KEUKENRUIMTE MET 

VASTE KAST EN 

KEUKENOPSTELLING
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PLATTEGROND - VIJFDE 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 - BERGING

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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KOM LANGS VOOR EEN KOPJE KOFFIE!

ZUIDSTAD MAKELAARS

STREVELSWEG 639, 3083 LR ROTTERDAM

010-240 41 42 | info@zuidstad.nl

zuidstad.nl


