
3083 HL ROTTERDAM

CARNISSELAAN 58

VRAAGPRIJS € 299.000 K.K.

135 m² wonen 4 slaapkamers 1913 103 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 € 299.000 k.k.

Oplevering In onderling overleg, kan snel

BOUWVORM
Soort object Eengezinswoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 1913

Soort dak Zadeldak

Ligging Aan rustige weg, in woonwijk, open ligging

OPPERVLAKTEN EN INHOUD
Woonoppervlakte 135 m²

Gebouwgebonden buitenruimte 5 m²

Externe bergruimte 3 m²

Inhoud 537 m³

Perceeloppervlakte 103 m²

INDELING
Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal woonlagen 3

Voorzieningen Dakraam, tv kabel, natuurlijke ventilatie

ENERGIE
Energielabel

Verwarming C.V.-ketel

Warmwater C.V.-ketel

Cv-ketel Remeha 2017



Kadastrale aanduiding Gemeente Charlois, sectie H, 166

Eigendomssituatie Volle eigendom

Ligging Aan rustige weg, in woonwijk, open ligging

Tuin Achtertuin

Achtertuin 45 m² (975 cm diep en 457 cm breed)

Ligging tuin Gelegen op het oosten

Parkeergelegenheid Openbaar parkeren, betaald parkeren, parkeervergunningen

KADASTRALE GEGEVENS

BUITENRUIMTE

BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN
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LEES ALLES OVER CARNISSELAAN 58

KARAKTERISTIEK PAND ANNO 1913!

Het herenpand met originele uitstraling is gelegen vinylvloer, toegang tot de meterkast met de 

in een authentieke straat midden in de wijk toiletruimte en toegang de open keukenruimte. 


Carnisse. Het object wordt aangeboden voor een * Open keukenruimte aan de achterzijde voorzien 

vraagprijs van € 299.000,-- K.K.
 van inbouwkeuken, de wasmachine-aansluiting 


 en een deur naar de achtertuin. 


Het pand van maar liefst 135 m² woonoppervlakte * Toiletruimte voorzien van duoblok-

is ideaal voor iemand die wil wonen naar eigen toiletopstelling. 


smaak. Je krijgt de beschikking over 3 woonlagen 


met fijne vertrekken, een balkon en een tuin. De * Groene achtertuin, gelegen op het oosten met 

begane grond heeft een doorzon woonkamer met een vlonderterras, veel groen, een grote boom en 

open keukenruimte. Op de eerste verdieping zijn 2 een houten schuur met een veranda.


slaapkamers, de badkamer, een extra toiletruimte 


en het balkon en op de zolderverdieping die 
 Eerste verdieping:


voorzien is van een dakkapel, zijn nog eens 2 * Slaapkamer I aan de voorzijde met een schouw 

vertrekken. Is het jouw wens om een authentiek en een vaste kast. 


pand te renoveren tot jouw eigen droomwoning? * Toiletruimte met een laminaatvloer en duoblok-

Dan ben je aan de Carnisselaan 58 aan het goede toiletopstelling. 


adres! 
 * Badkamer voorzien van douchecabine, 


 wastafelmeubel en gedeeltelijk betegeld. 


Voor wie centraal wil wonen is dit een fantastische * Slaapkamer II aan de achterzijde voorzien van 

locatie. In straat en de buurt zijn een heel aantal een vinylvloer, een grote vaste kastenwand, een 

winkels met onder meer supermarkten te vinden. open verbinding met een extra functionele 

Op loopafstand tref je een tram- en bushalte en keukenopstelling en een deur naar het balkon. 


Winkelcentrum Zuidplein, met daarbij het bus- en * Balkon aan de achterzijde, gelegen op het oosten. 


metrostation. De wijk Carnisse ligt tegen het 


welbekende Rotterdamse stadspark: het Zuiderpark 

aan en via de uitvalswegen en de Maastunnel is er 

goede verbinding met de ring rond en het centrum 

van Rotterdam.





Kortom: een huis met potentie! Van harte welkom 

voor een bezichtiging!


 



 Indeling:





Begane grond: 


* Woningentree; hal met een bergruimte. 


* Riante, doorgebroken woonkamer voorzien 

Tweede verdieping:


* Slaapkamer III aan de voorzijde voorzien van 

vinylvloer, een dakraam, een dakkapel en een vaste 

wastafel. 


* Slaapkamer IV aan de achterzijde voorzien van 

laminaatvloer en een vaste kast. 








Persoonlijke noot van de verkoper:


VRAAGPRIJS € 299.000 K.K.
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LEES ALLES OVER CARNISSELAAN 58

Persoonlijke noot van de verkoper:
 * Wonen ca. 135 m²


“Wij hebben het pand Carnisselaan 58 met haar * Externe bergruimte ca. 3 m²


karakteristieke eigenschappen en aan een brede * Gebouwgebonden buitenruimte ca. 5 m²


laan gelegen, gekocht waarin toen twee * Perceeloppervlakte ca.  103 m²


afzonderlijke woningen waren gevestigd. Het * Inhoud ca. 537 m³


betrof, een beneden- en een bovenwoning. Al snel  


werd duidelijk dat het samenvoegen van de twee Bouwjaar woning        : 1913


woningen tot één grote woning veel voordelen Oplevering                    : In onderling overleg, kan snel

had. Om die reden is het nu één grote en ruime 

woning. Het samenvoegen tot één woning is uniek 

omdat het samenvoegen van woningen nu niet 

meer wordt toegestaan. De tuin achter biedt een 

oase aan rust en de prachtige Magnolia boom luidt 

ieder jaar met haar mooie bloesem de lente in. We 

hebben daar veel van genoten. Charlois/Carnisse 

met het winkelcentrum Zuidplein, Ahoy, het 

nieuwe Olympische zwembad, de bibliotheek en 

theater is het ‘tweede’ centrum van Rotterdam 

geworden met alle mogelijkheden van openbaar 

vervoer dichtbij en uitvalswegen in alle 

richtingen.”


 



 Algemeen:





* Eigen grond.


* Energielabel F, geldig tot 19 juli 2030. 


* De wijk Carnisse valt onder de 

opkoopbescherming en dit houd in dat de woning 

alleen kan worden gekocht voor eigen bewoning. 

Voor meer informatie: https://www.rotterdam.nl/

wonen-leven/opkoopbescherming/.


* De woning is geheel voorzien van houten 

raamkozijnen met enkele beglazing.


* Centrale verwarming en warmwatervoorziening 

middels eigen combiketel (Remeha, 2017).


* De dakbedekking van het balkon is in juli 2021 

vernieuwd.


* 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:
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ACHTERTUIN


MET 


VLONDERTERRAS!
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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 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.



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

(Voordeur)bel X

Rookmelders X
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LIJST VAN ZAKEN



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X
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LIJST VAN ZAKEN
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CHARLOIS, CARNISSE

CARNISSE

Woon je in Carnisse, dan is het Zuiderpark (het grootste stadspark van Nederland) ‘je achtertuin’. Een 

centrale wijk, direct achter winkelcentrum en metro- en bus station Zuidplein. Veel voorzieningen zijn op 

loopafstand. Zwemmen, shoppen, Ahoy, theater Zuidplein, binnen enkele minuten sta je waar je zijn wilt. 

De woningvoorraad bestaat vooral uit twee- en driekamerwoningen, waardoor er relatief veel één- en 

tweepersoonshuishoudens wonen: ongeveer 75%. De vooroorlogse wijk is van alle gemakken voorzien en 

is voor veel jonge mensen het beginpunt van hun wooncarrière. Carnisse zit in de lift. De komende jaren 

wordt er veel geïnvesteerd en gebouwd in de wijk. Ontdek de verrassend groene straten en singels!

VEELZIJDIGE WIJK, 

DIRECT ACHTER


ZUIDPLEIN.
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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


