Brigantijnstraat 49-D, Rotterdam

Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs

€ 199.000 k.k.

Aangeboden sinds

13-06-2022

Conditie

Kosten koper

Waarborgsom

nee

Bankgarantie

ja

Ontbindende voorwaarden financiering

nee

Indeling
Aantal kamers

3 kamers (2 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

1

Kelder

ja

Zolder

nee

Garage

nee

Aantal woonlagen

1

Ligging
Ligging

aan rustige weg, stad, gemeente, in woonwijk

Bouw
Woontype 1

appartement

Woontype 2

Bovenwoning

Woontype 3

Portiekflat

Bouwjaar

1950

Raamwerk

kunststof

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

0m2

Totale woonoppervlakte

52m2

Inhoud

160m3

Energie
Verwarming

CV-ketel

Type warm water

elektrische boiler eigendom

Beglazing

dubbel

Type isolatie

geen isolatie, vloerisolatie, muurisolatie
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Plattegrond

Omschrijving
STARTERS OPGELET!
Bent u op zoek naar een super betaalbare woning in Rotterdam-West? Met alle voorzieningen om de hoek. Metrostation Marconiplein
is op loopafstand. Aan de andere zijde bevindt zich metro en treinstation Schiedam. Het gezellige centrum van Schiedam bevindt zich
op fietsafstand. Met de tram op de dijk gaat u gemakkelijk alle kanten op en ook de ring bevindt zich op enkele autominuten.
Wij bieden deze 3 kamer woning aan en deze is op korte termijn beschikbaar, tevens helemaal naar eigen smaak op te knappen en/of
in te richten! Er moeten wat cosmetische dingen gedaan worden in het huis bijvoorbeeld het hang en sluitwerk in de woning checken.
Verder is constructief alles dik in orde en is de VvE goed bezig met sparen en onderhoud uitvoeren.
INDELING
BEGANE GROND
Centrale, afgesloten entree met postboxen en bellentableau. Eigen afgesloten berging en trapopgang naar de verdiepingen.
VIERDE VERDIEPING
Entree, gang, meterkast, en toilet.
De gehele woning is voorzien laminaat.
WOONKAMER
Lichte woonkamer met een kunststof deur naar het balkon aan de voorzijde, schuifdeuren naar de slaapkamer en een moederhaard.
De vorm van de woonkamer is vierkant en naast de deur naar het balkon aan de voorzijde is een muur gemaakt zodat er een tweede
slaapkamer gemaakt kon worden.
KEUKEN
De dichte keuken met alle voorzieningen maar is ook nog aan te passen naar eigen smaak. Is breed genoeg om aan beide zijden een
keukenblok te plaatsen, nu alleen aan één zijde een keukenblok en kastjes aan de andere zijde. Middels openslaande deuren is het
balkon achterzijde te bereiken.
BADKAMER
De waterdichte granitovloer, de witte wandtegels, de douchebak en wastafel maken de ruimte tot een praktisch bruikbare badkamer.
In de badkamer hangt het expansievat en de watermeter, deze zijn eventueel te om timmeren door de volgende eigenaar.
SLAAPKAMER 1
De slaapkamer bevindt zich aan de achterzijde en is ongeveer 12 m2 groot. Middels kunststof deur is het balkon aan de achterzijde
toegankelijk.
SLAAPKAMER 2

Slaapkamer 2 bevind zich in de gang aan de voorzijde van de woning en is later gecreëerd door een hoek van de woonkamer af te
sluiten door middel van een muur. Er bevinden zich twee kasten in deze ruimte.
BALKONS
De 2 balkons zijn qua bezonning ideaal gelegen; de voorzijde heeft de ochtend- en vroege middag zon, de achterzijde de middag- en
avondzon.
BERGING
In de onderbouw bevindt zich een eigen afgesloten berging. Tevens kunt u gebruik maken van de fietsenstalling in de berging, er is
een uitgang aan de achterzijde zodat u geen trappen op hoeft met de fiets.
De woning is gelegen op eigen grond. De vereniging van eigenaren wordt beheerd door een professionele beheerder, de maandelijkse
bijdrage bedraagt € 99,78.
Bijzonderheden:
- Eigen grond
- verwarming en warm water: via c.v. combi-ketel
- isolatie: de woning is geheel voorzien van dubbele beglazing in kunststof kozijnen.
- V.v.E.: de VvE is actief, de bijdrage is volgens opgave ca. € 99,78 per maand
- oplevering op korte termijn mogelijk.

