Kortekade 42-a, Rotterdam

Kenmerken
Overdracht
Huurprijs

€ 1.595 --Duur overeenkomst--

Uitvoering

Gemeubileerd

Aangeboden sinds

30-08-2021

Duur overeenkomst

--Duur overeenkomst--

Waarborgsom

maanden / € 1.595

Totale servicekosten

€ 0 per maand

Indeling
Aantal kamers

3 kamers (1 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

1

Kelder

nee

Zolder

nee

Garage

nee

Aantal woonlagen

1

Tuin
Oppervlakte

65m2

Breedte

5m

Diepte

13m

Ligging
Ligging

beschutte ligging, in woonwijk

Bouw
Woontype 1

appartement

Woontype 2

Benedenwoning

Woontype 3
Bouwjaar

1934

Raamwerk

hardhout, kunststof, aluminium, draai- kiepramen

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

175m2

Totale woonoppervlakte

76m2

Inhoud

200m3

Energie
Verwarming

CV-ketel

Type warm water

combiketel

Beglazing

hoogrendementsglas, driedubbel

Type isolatie

dakisolatie, vloerisolatie

Impressies 1/3

Impressies 2/3

Impressies 3/3

Omschrijving
Op steenworp afstand van het prachtige Kralingse Bos en de Plas bieden wij deze sfeervolle jaren '30 benedenwoning gemeubileerd te
huur aan. De woning heeft een grote, zonnige achtertuin en beschikt over een luxe afwerking verborgen achter een monumentale
gevel waardoor de woning de typische jaren '30 sfeer ademt, maar tegelijkertijd van alle gemakken voorzien is.
De Kortekade is een levendige straat in Kralingen die beschikt over de ideale combinatie van een rustige, groene woonomgeving en
een gunstige ligging ten opzichte van het stadscentrum van Rotterdam: de wijk is uitstekend bereikbaar met zowel de auto als het
openbaar vervoer. Tramhaltes en metrostation Voorschoterlaan zijn op loopafstand gelegen. De wijk ligt ook zeer gunstig ten opzichte
van diverse uitvalswegen en de snelwegen A16 en de A20. Recreatiegelegenheden en sportactiviteiten zijn volop aanwezig:
hockeyvelden, tennisbanen, een manege, een golfterrein en een zeilvereniging. In de buurt bevinden zich diverse scholen, de Erasmus
Universiteit en een van de vestigingen van de Hogeschool Rotterdam. Op loopafstand ligt de bekende winkelstraat de Lusthofstraat.
Indeling: Entree, tochtportaal met originele graniet vloer en tegeltjes. Lange hal met toegang tot alle vertrekken. Slaapkamer aan de
voorzijde (12m2) met inbouwkast en luxe elektrische boxspring met nieuwe topper. Modern separaat toilet en een ruime garderobe
Badkamer, ca. 3.00 m x 2.50 m, voorzien van een moderne bad/douche combinatie, een dubbel wastafelmeubel en ingebouwde
handdoekenkast. Ook staat hier een was/droogcombinatie. De ruime doorzonwoonkamer is voorzien van een open keuken met
Amerikaanse koelkast en heeft een uitbouw (2018) met luxe Solarlux harmonicadeuren die volledig open kunnen zodat de woning in
de zomer overvloeit in de tuin. De gehele woning is voorzien van een houten visgraatparketvloer. De diepe achtertuin (ruim 70 m2 !) is
op het zuid-westen gelegen en heeft 2 aparte terrassen en blokhut/schuur van 12m2
Bijzonderheden:
Minimale huurperiode 12 maanden, geen maximale huurperiode. Roken is niet toegestaan. De woning wordt volledig luxueus
gemeubileerd opgeleverd. De huurprijs is exclusief gas, water, elektra, internet en televisie. Dit dient door huurder zelf aangevraagd en
betaald te worden. Oplevering vanaf 1 mei.

