
3082 VL ROTTERDAM

NIEUWENHOORNSTRAAT 92

VRAAGPRIJS € 317.000 K.K.

96 m² wonen 2 slaapkamers 1963 2e 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 € 317.000 k.k.

Oplevering Beschikbaar

Woonoppervlakte 96 m²

Overige Inpandige Ruimte -

Gebouwgebonden Buitenruimte 17 m²

Externe Bergruimte 4 m²

Inhoud 310 m³

Aantal Kamers 3 (Waarvan 2 slaapkamers)

Aantal Woonlagen 2

Gelegen Op 2

Voorzieningen Buitenzonwering, tv kabel

Soort Object Galerijflat

Soort Bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 1963

Soort Dak Zadeldak met pannen

Energielabel

Isolatie Dubbel glas

Verwarming C.v.-ketel

Warmwater C.v.-ketel

Cv-ketel Remeha 2007

OVERDRACHT

OPPERVLAKTEN EN INHOUD

BOUWVORM

INDELING

ENERGIE
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Kadastrale Aanduiding Gemeente Charlois, sectie B, 6720-A, index 12

Eigendomssituatie Volle eigendom

Ligging Aan rustige weg, in woonwijk, vrij uitzicht, open ligging

Tuin Geen tuin

Dakterras Zuiden

Parkeergelegenheid Openbaar parkeren, betaald parkeren, parkeervergunningen

KADASTRALE GEGEVENS

BUITENRUIMTE

BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN
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Inschrijving KvK Ja

Jaarlijkse Vergadering Ja

Periodieke Bijdrage € 136,-- per maand

Opstalverzekering Ja

VVE CHECKLIST
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LEES ALLES OVER NIEUWENHOORNSTRAAT 92

EEN BIJZONDER FIJNE PLEK!

Nieuwenhoornstraat 92, is een fantastisch binnen handbereik zijn. Wij hopen daarom ook dat 

hoekappartement, verdeeld over twee woonlagen de nieuwe huiseigenaren net zo veel woongenot 

en een heerlijk DAKTERRAS OP HET ZUIDEN. De van dit huis zullen beleven als dat wij dit gedaan 

woning is gelegen in Oud-Charlois en biedt een hebben."


zeer royale woonkamer met lichtinval uit twee 


verschillende hoeken. Verder is er een gesloten Benieuwd of deze woning jou past? Je bent van 

keuken met een strakke opstelling en toegang tot harte welkom voor een bezichtiging!


het balkon aan de voorzijde, een toilet en ruime 


hal. Op de slaapverdieping zijn twee slaapkamers 
 Indeling:


te vinden, een badkamer, een aparte bergruimte  


met de wasmachineaansluiting en een werkkamer * Gesloten portiek aan de zijkant van het 

welke toegang geeft tot het ruime dakterras. Ook huizenblok met toegang tot de brievenbussen, het 

aan bergruimte is geen gebrek, zo biedt de trappenhuis en de bergingen.


bergzolder en de berging op de begane grond * Berging (ca. 4 m²) op de begane grond 


uitkomst voor veel extra bergruimte. Heel * Entree middels galerij aan de achterzijde op de 

functioneel!
 eerste verdieping.



 


De woning ligt op steenworpafstand van de 

Boergoensevliet, een groene parel in Rotterdam-

zuid. Behalve aan de vliet vindt je ook verderop in 

de wijk mooie stukjes historisch Rotterdam met 

karakteristieke panden voorzien van fraaie gevels. 

Ter hoogte van de Wolphaertsbocht zijn 

buurtwinkels en in de straat stopt iets verderop de 

tram. Ook loop je zo naar de dichtstbijzijnde 

bushalte. Het is fijn wandelen in het Zuiderpark en 

zoek je vertier kun je kiezen uit het hart van Zuid 

met het grootste winkelcentrum Zuidplein, Ahoy, 

theater, nieuwe zwembad of fiets je bijvoorbeeld 

via de Maastunnel naar het stadscentrum.





Persoonlijke noot verkoper:


"22 jaar geleden vonden wij deze fijne woning in 

het mooie Charlois. Wij gaan nu zelf kleiner wonen 

maar doen dit met gemengde gevoelens ten 

opzichte van het huis en de gezellige buurt. Het 

heerlijke van Charlois is dat zowel de bruisende 

Stad als de mooie wandel en recreatie parken 

Eerste verdieping:


* Tochtportaal met inpandige voorraadkast naar 

de:


* Gang met toiletruimte, trapopgang naar de 

tweede verdieping en toegang tot de verdere 

vertrekken.


* Toilet is deels betegeld en en voorzien van 

tegelvloer, wandcloset en fonteintje.


* Royale woonkamer met schouw en zijramen is 

voorzien van laminaatvloer en strak afgewerkte 

wanden.


* Keuken met recht keukenblok, ronde spoelbak en 

los gasfornuis. De ruimte is half betegeld, is 

voorzien van laminaatvloer en geeft toegang tot 

het inpandig balkon


* Inpandig balkon (ca. 2 m²) gelegen op het 

noordoosten.


VRAAGPRIJS € 317.000 K.K.
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LEES ALLES OVER NIEUWENHOORNSTRAAT 92

Tweede verdieping:
 
 Gebruiksoppervlakten en inhoud:


*Overloop voorzien van tapijttegels, strakke * Wonen ca. 96 m²


wandafwerking en geeft toegang tot omliggende * Externe bergruimte ca. 4 m²


vertrekken.
 * Gebouwgebonden buitenruimte ca. 17 m²


* Slaapkamer I voorzien van laminaatvoer en * Inhoud ca. 310 m³


behangwanden.
  


* Slaapkamer II voorzien van laminaatvloer, strakke Bijdrage V.v.E.                 : € 136,-- per maand


wandafwerking, een dakkapel en toegang tot de Bouwjaar woning           : 1963


bergruimte.
 Oplevering                       : In onderling overleg

* Bergruimte met opstelling van de CV-ketel en 

wasmachineaansluiting.


* Badkamer is voorzien van lichte betegeling en is 

uitgerust met inloopdouche met glazen deur en 

een wastafelmeubel.


* Werkkamer heeft een open verbinding met de 

overloop en is voorzien van tapijttegels en een 

toegang naar het dakterras.


* Dakterras (ca. 15 m²) gelegen op het zonnige 

zuiden voorzien van elektrische zonwering.


 


* Bergzolder te betreden middels vlizotrap.





 



 Algemeen:


* Eigen grond.


* Energielabel F, geldig tot 01-03-2033


* De wijk Oud-Charlois valt onder de 

opkoopbescherming. Dit houdt in dat een belegger 

de woning niet kan kopen voor de verhuur, al 

gelden er uitzonderingen zoals de verhuur aan een 

kind. Kijk voor meer informatie op de website van 

de gemeente Rotterdam.


* De woning is grotendeels voorzien van kunststof 

raamkozijnen met dubbele beglazing (met 

uitzondering van voordeur en keuken).


* Centrale verwarming en warmwatervoorziening 

middels combiketel (Remeha, 2007)


* 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.
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DAKTERRAS


OP HET 


ZONNIGE


ZUIDEN
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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.
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PLATTEGROND ZOLDER

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.



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - kast slaapkamer X

 - kasten woonkamer 2 stuks wit gelakt X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - jaloezieën X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap 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
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LIJST VAN ZAKEN



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X
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LIJST VAN ZAKEN
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CHARLOIS

OUD-CHARLOIS

Welkom in de historische en gewilde stadswijk Oud-Charlois, een Rotterdamse wijk met een diversiteit 

aan woningen zoals de nostalgische Boergoensevliet en de Charloisse Kerksingel met de 17e-eeuwse 

kerktoren als de historische kern. Deze authentieke wijk biedt voor ieder wat wils: oud, jong, sportief, 

creatief, het kan allemaal! Met de auto of de fiets rij je zo de Maastunnel in en Katendrecht, de 

Wilhelminapier en Zuidplein zijn snel te bereiken via water, weg en rails. Op loopafstand vind je divers 

winkelaanbod, sportfaciliteiten, scholen en het grootste stadspark van Nederland: het Zuiderpark. Charlois 

is in trek en op dit moment een thuishaven voor meer dan 150 kunstenaars, deze wijk móet je beleven!

ZUID OP ZIJN BEST!


HISTORISCH 

WONEN!
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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


