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KENMERKEN
Woonoppervlakte

120 m²
Inhoud

428 m³

Perceeloppervlakte

93 m²
Energielabel

A



OMSCHRIJVING
Vrijgekomen aan de Zierikzeestraat is deze fraaie en 
ruime 4-kamer nieuwbouwwoning, welke gebouwd 
is in 2008. In de kindvriendelijke en rustige buurt 
'Pendrecht' is de woning op toplocatie gelegen.




Diverse supermarkten, scholen, natuurparken, zorg- 
en winkelcentra en vele andere voorzieningen zijn in 
de directe nabijheid. Centrum Rotterdam is ook op 
fietsafstand. Tevens zijn meerdere grotere 
uitvalswegen op slechts 3 autominuten gelegen. De 
auto zelf kan je overigens direct voor de deur kwijt. 
Kortom, leuk wonen in Rotterdam!




Indeling




- Begane grond: 

In de hal treft u de meterkast, de volledig betegelde 
toiletruimte en de vaste trapopgang naar de tweede 
verdieping.




De strak afgewerkte woonkamer staat in directe 
verbinding met de U-vormige openkeuken, welke is 
voorzien van een gaskookplaat, afzuigkap, 
vaatwasser, inbouw oven en magnetron en alle 
overige moderne voorzieningen. 




Verder is de woonkamer ruim van opzet en wordt 
deze door grote raampartijen natuurlijk en fraai 
belicht. Grote klapdeuren, welke je compleet open 
kunt zetten bieden toegang tot de betegelde tuin. 
Hier valt 's zomers een heerlijk terras van te maken. 

Tevens is er naast de toegangsdeur tot de hal een 
handige bergruimte gesitueerd.




- Eerste verdieping: 

De overloop biedt toegang tot 3 slaapkamers, de 
badkamer en vaste oploop naar de zolder. De royale 
hoofdslaapkamer bevindt zich aan de voorzijde van 
de woning. De tweede slaapkamer heeft bijna 
dezelfde ruime afmetingen als de hoofdslaapkamer. 
De derde slaapkamer is wat minder ruim van opzet 
en eventueel handig te gebruiken als gastslaapkamer 
of als hobby/werkkamer. 


De volledig betegelde badkamer is voorzien van een 
ligbad, inloopdouche, tweede toilet en een wasbak. 




- Tweede verdieping: 

Via de vaste trap is de tweede verdieping te bereiken. 
Deze riante zolder is door zijn omvang ook zeer 
gemakkelijk te gebruiken als 4e slaapkamer. Tevens 
zijn hier de witgoed aan- en afvoer gesitueerd, 
waardoor de zolder ook gebruikt kan worden als 
kledingkamer. 




- Tuin: 

De achtertuin is volledig betegeld en diep van opzet. 
De tuin beschikt tevens over een grote bergruimte 
en een achterom. Zeer handig voor fietsen en 
scooters.



























































- Omgeving:

De woning ligt enorm fraai en strategisch gelegen. 
Centrum Rotterdam op fietsafstand, Rotterdam 
Ahoy om de hoek, maar ook tussen twee 
natuurparken in. Je bent zo in de bruisende 
binnenstad en tevens ook zo weer omringd door 
fijne rust.




Verder zijn alle denkbare voorzieningen binnen 
handbereik, ook veel voorzieningen voor heel het 
gezin; zoals een kinderboerderij, klimcentrum, 
diverse sportclubs, zwembaden e.d.




Interesse? Wij nemen graag de tijd voor je! Plan een 
afspraak in en we laten je de woning graag zien. Voor 
uw gemak zijn wij ook in de avond of in het weekend 
bereikbaar. 

























PLATTEGROND



PLATTEGROND BOVEN



PLATTEGROND ZOLDER



KADASTRALE KAART



LOCATIE

Woon jij straks in deze omgeving?



LIJST VAN ZAKEN



LIJST VAN ZAKEN



LIJST VAN ZAKEN



LIJST VAN ZAKEN



LIJST VAN ZAKEN



INTERESSE?

NEEM CONTACT OP

MET ONS KANTOOR

Link voor de bieding 

krijgt u via de mail 

Kanaaldijk N.W. 21a, 5707 LA in Helmond

0492 79 29 95

info@debrabantmakelaar.nl


