
3077 PP ROTTERDAM

TOUTENBURGPLANTSOEN 29

VRAAGPRIJS € 209.000 K.K.

66 m² wonen 2 slaapkamers 1981 3e 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 € 209.000 k.k.

Oplevering Kan snel

Woonoppervlakte 66 m²

Gebouwgebonden Buitenruimte 6 m²

Externe Bergruimte 5 m²

Inhoud 208 m³

Aantal Kamers 3 (Waarvan 2 slaapkamers)

Aantal Woonlagen 1

Gelegen Op 3

Voorzieningen Mechanische ventilatie, tv kabel, natuurlijke ventilatie

Soort Object Portiekflat

Soort Bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 1981

Soort Dak Plat dak

Energielabel

Isolatie Dubbel glas

Verwarming C.v.-ketel

Warmwater C.v.-ketel

Cv-ketel Intergas, 2017

OVERDRACHT

OPPERVLAKTEN EN INHOUD

BOUWVORM

INDELING

ENERGIE
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Kadastrale Aanduiding Ijsselmonde, F, 2635, index 22

Eigendomssituatie Eigendom belast met erfpacht

Ligging Aan rustige weg, in woonwijk, beschutte ligging

Tuin Geen tuin

Balkon / Dakterras balkon, gelegen op het zuiden

Parkeergelegenheid Openbaar parkeren

KADASTRALE GEGEVENS

BUITENRUIMTE

BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN
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Inschrijving KvK Ja

Jaarlijkse Vergadering Ja

Periodieke Bijdrage € 160,-- per maand

Reservefonds Aanwezig Ja

Onderhoudsplan Ja

Opstalverzekering Ja

VVE CHECKLIST
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LEES ALLES OVER TOUTENBURGPLANTSOEN 29

EINDIGT JOUW ZOEKTOCHT HIER? 

Het Toutenburgplantsoen 29 is een keurig vertrekken.


verzorgd 3-kamerappartement op de 2e verdieping * Keukenruimte voorzien van laminaatvloer, 

van een ideaal gelegen appartementencomplex. De inbouwkeuken met apparatuur: gaskookplaat, 

woning met energielabel A is direct te betrekken, schouw-afzuigkap, oven, magnetron, koel-

heeft een balkon op het zuiden, een praktische vriescombinatie en vaatwasmachine (los). Kast met 

indeling met fijne vertrekken en is voorzien van de opstelling van de C.V.-combiketel en een deur 

een nette laminaatvloer en witte wanden en naar het balkon.


plafonds. Er is centrale verwarming middels een * Balkon aan de voorzijde, gelegen op het zuiden. 


eigen C.V.-combiketel uit ca. 2017 en alle houten * Woonkamer aan de voorzijde voorzien van 

kozijnen zijn voorzien van dubbele beglazing. laminaatvloer en nette wand- en 

Welkom thuis!
 plafondafwerking. 



 * Slaapkamer I aan de achterzijde voorzien van 

Om de hoek is tramhalte 'Croystraat' en een laminaatvloer en nette wand- en 

bushalte is, evenals Winkelcentrum plafondafwerking. 


Beverwaard met onder andere supermarkt * Badkamer voorzien van douchecabine, 

Hoogvliet op loopafstand. Basisschool 'De wastafelmeubel, duoblok-toiletopstelling, 

Barkentijn' ligt in het hart van Beverwaard en door designradiator en mechanische ventilatie.


de opstapplaatsen voor de bus en tram is er een * Slaapkamer II aan de achterzijde voorzien van 

goede verbinding naar het overdekte laminaatvloer en nette wand- en 

winkelcentrum Keizerswaard. Verder is er een plafondafwerking. 


gemakkelijke aansluiting op de Ring A15 en A16  


door de ligging aan de rand van Rotterdam en met 
 Algemeen: 


de fiets ben je zo richting de groengebieden van 


Ridderkerk.
 * Erfpachtgrond, waarvan de canon is afgekocht 


 tot en met 25 januari 2054


Spreekt deze ruime, gelijkvloerse woning je aan? * Energielabel B, geldig tot 3 februari 2031.


Maak dan snel een afspraak voor een vrijblijvende * De wijk Beverwaard valt NIET onder de 

bezichtiging. Welkom!
 opkoopbescherming.  Kijk voor meer informatie op 

 
 de website van de gemeente Rotterdam.



 Indeling:
 * De woning is geheel voorzien van houten 

 
 raamkozijnen met dubbele beglazing.


* Entree middels het portiek, trapopgang en * Centrale verwarming en warmwatervoorziening 

toegang tot de bergingen. 
 middels combiketel (Intergas, ca. 2017).


* Berging (ca. 5 m²) toegankelijk vanaf de straat. 
 * Voor een indicatie van de maatvoering verwijzen 





 Tweede verdieping:


* Woningentree; hal voorzien van laminaatvloer; 

meterkast; vaste kast; toegang tot verschillende VRAAGPRIJS € 209.000 K.K.
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LEES ALLES OVER TOUTENBURGPLANTSOEN 29

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 eigenaren. 






 Persoonlijke noot van de verkoper: 





'Toen we deze woning gingen bezoeken, vonden 

we het meteen heel mooi. We waren er blij mee. 

Het is een mooi, schoon huis met gezellige buren 

en een mooie omgeving. Vooral de keuken en de 

badkamer vonden we heel mooi. Maar helaas ging 

het niet volgens plan, want we moesten verhuizen. 

Daarom zouden we het fijn vinden als er een 

nieuwe bewoner komt om hier te wonen.'


 



 Gebruiksoppervlakten en inhoud:





* Wonen ca. 66 m²


* Externe bergruimte ca. 5 m²


* Gebouwgebonden buitenruimte ca. 6 m²


* Inhoud ca. 208 m³


 


Bijdrage V.v.E.                  : € 160,- per maand


Bouwjaar woning              : 1981


Oplevering                       : Kan snel
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DE BADKAMER IS 

VOORZIEN VAN O.A. 

EEN DOUCHECABINE 

EN WASTAFELMEUBEL
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EEN KEURIG 

VERZORGD 3-KAMER-

APPARTEMENT IN 

BEVERWAARD
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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 - 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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IJSSELMONDE, BEVERWAARD

BEVERWAARD

Aan de rand van Rotterdam, tegen Ridderkerk vind je de wijk Beverwaard met verrassend veel 

eengezinswoningen gebouwd in de jaren ’80 en ‘90. De vele parken, waterpartijen en speelvoorzieningen 

geven deze om geving een toegankelijk karakter. Door de wijk rijdt de tram en in het hart ligt een 

winkelcentrum met divers winkelaanbod. Door de ligging aan de Maas is er middels de Watertaxi een 

snelle verbinding met het centrum van de stad. Ook de directe verbinding met de A16 is praktisch. Een 

dorp in de stad, ideaal toch?

EEN DORP 


IN DE STAD!
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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


