Delistraat 32c, Rotterdam

Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs

€ 249.000 k.k.

Aangeboden sinds

07-10-2019

Conditie

Kosten koper

Waarborgsom

€0

Bankgarantie

nee

Ontbindende voorwaarden financiering

nee

Indeling
Aantal kamers

3 kamers (2 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

1

Kelder

nee

Zolder

nee

Garage

nee

Aantal woonlagen

1

Ligging
Ligging

aan water, stad, aan vaarwater

Bouw
Woontype 1

appartement

Woontype 2
Woontype 3
Bouwjaar

< 1906

Raamwerk

hardhout, kunststof, draai- kiepramen

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

0m2

Totale woonoppervlakte

63m2

Inhoud

205m3

Energie
Verwarming

CV-ketel, gas, elektriciteit

Type warm water

combiketel, CV-ketel

Beglazing

hoogrendementsglas, dubbel

Type isolatie

dakisolatie

Impressies 1/4

Impressies 2/4

Impressies 3/4

Impressies 4/4

Omschrijving
WONEN OP EEN SCHITTERENDE LOCATIE IN HET HART VAN KATENDRECHT?
Te Koop aangeboden – Delistraat 32c Rotterdam
Dit uit 1898 daterende 3 kamer appartement met een totale oppervlakte van 63m2 met balkon op het zuiden, ligt tegenover de Fenix
Food Factory, op de 2e verdieping aan het Deliplein met het uitzicht op het water van de nieuwe Maas en de Wilhelminapier waarbij
nog net de torentjes van Hotel New York zichtbaar zijn.
Het appartement bevindt zich op het schiereiland Katendrecht.
Het Deliplein heeft tal van leuke restaurants, winkels en culturele voorzieningen zoals onder andere het Walhalla Theater en de
Lantarenvenster. Maar ook het Cruiseschip de SS Rotterdam ligt op Katendrecht permanent aangemeerd. Voor een gezellige avond
met een hapje en een drankje fiets of loop je via het Deliplein ook binnen enkele minuten de Rijnhavenbrug over naar de
Wilhelminapier met o.a. Hotel New York, het Nieuwe Luxor Theater en de Foodhallen! Dit alles maakt Katendrecht tot een bijzondere
en gewilde plek in hartje Rotterdam!

Als je via de hal ( 6m2) binnen komt valt meteen de gezellige, lichte grote kamer ( ca24m2) op. De apart gesitueerde keuken ( ca 8m2)
is gedateerd in een tijdloze witte kleur. Separaat zitten er een vaatwasser, gasfornuis met oven en koel/vries combinatie bij. Via de
keuken is er toegang tot het zuidelijk gelegen balkon (ca.5.00x1.30) waar u van s ochtends tot laat in de middag de zon heeft. Er zijn
twee slaapkamers waarvan de grootste slaapkamer ( ca 4m x 3m) aan de voorzijde ligt en de tweede slaapkamer ( ca 3,5 x 2m) aan de
achterzijde van het appartement ligt. Het gehele appartement is voorzien van lichte kleuren en de woonkamer en hal zijn voorzien van
een licht bruine laminaatvloer.
Het douche gedeelte ( ca 2m x 2,50m) biedt tevens plaats voor de wasmachine
De afzonderlijke ruime toilet: (ca.1.40x1m) is voorzien van een apart fonteintje.
De buitenzijde woning is in 2018 volledig geschilderd.
BIJZONDERHEDEN
- Woonoppervlakte 63m2, Meetrapport NEN 2580
- Bouwjaar 1895
- Erfpacht afgekocht t/m 2055
- CV Instalatie - 2014 eigendom
- mechanische ventilatie /
- Goede staat van onderhoud zowel binnen als buiten
- Volledige dubbele beglazing
- VVE Eur. 91,64 per maand
- Balkon op zuiden 6m2

- Parkeervergunning mogelijk. Eur. +/- 9,60 per maand
Ondanks dat wij deze aanmelding en informatie met grote zorgvuldigheid hebben samengesteld, kunnen geen rechten worden
ontleend aan de tekst, oppervlakten en maten, en zijn deze derhalve niet bindend.
Deze woning wordt aangeboden conform art: 7:17 lid 6 BW. De opgegeven kenmerken zijn slechts als aanduiding bedoeld.
Aanvaarding per direct is mogelijk
Verkoop is via een vaste notaris op Rotterdam-Zuid

