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Op onze werkzaamheden zijn van toepassing De Algemene Consumentenvoorwaarden van de
Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

BOUMAN MAKELAARDIJ
Tolhuisstraat 12b te Rotterdam-Katendrecht
Unieke kans op het hippe Katendrecht! Dit sfeervolle en ruime 4kamerappartement is gelegen op de eerste en tweede verdieping
van een in 2008 gerenoveerd wooncomplex direct achter het
bruisende Deliplein. Het appartement is goed onderhouden en
instapklaar.

Katendrecht, de hotspot van zuíd. Het schiereiland tussen
metrostations Wilhelminaplein en Rijnhaven is een gewilde
locatie geworden met bijvoorbeeld het Deliplein, Theater
walhalla, Fenix Food Factory, een wandelpromenade naar ss
Rotterdam, leuke winkels en restaurants.
De Rijnhavenbrug maakt een verbinding met de Kop vart zutd,
waardoor niet alleen Hotel New York, filmtheater
LantarenVenster maar ook het centrum nog sneller bereikbaar

zijn.
Het wooncomplex is voorzíen van een afgesloten entree met
bellentableau, automatische deuropeners en bergingen in de
onderbouw. De appartementen ztln míddels een trappenhuis te
bereiken.

Indeling:
Eerste verdieping:
Entree, hal, gedeeltelijk betegeld toilet met fonteintje, trapkast,
woonkamer (tl7rn2l met afgescheiden eetgedeelte (t8m2), keuken
(t 2.1x3.8m) met granieten aanrechtblad, S-pits gasfornuis met
elektrische oven, recirculatiekap, vaatwasmachine, kast met
opstelling c.v.-combiketel en toegang tot balkon (x2.6x1.3m);
Tweede verdieping:
Overloop, geheel betegelde badkamer (!2xI.8m) met
douchegelegenheid, wastafel en toilet, wasruimte (+2.3x0.9m),
slaapkamer/ study (!2.7x4.2rrr1, ouderslaapkamer met uitzicht op
de Euromast (13.4x3.4^1, zíjkaner (t2.3x3.4m) in gebruik als
walk-in-closet.
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De berging (t r.9x2.8m) is via de gezarnenlijke binnenplaats te
bereiken.

Bijzonderheden:
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C.v.-gasr gecombineerd met de warmwatervoorziening,
bouwjaar Intergas VR combiketel: 2008;
Isolatie: thermopane beglazíng, dak- en muurisolatie;
Woonverdieping voorzíert van laminaatparket;
Goed functionerende Vereniging van Eigenaren, servicekosten
ad € 118,59 per maand;
Looptijd erfpacht tot en met 3L-I2-2093; canon is afgekocht
tot en met 3l-ï2-2055;
Bourn{aq1 * 1890, gerenoveerd in 2008;
Inhoud + 29Orn3;
V/oonoppervlakte + 9Om2;
Zelfbewoningsplicht. Het is koper niet toegestaan om
(gedeelten van) het verkochte te verhuren of anderszins in
gebruik af te staan;
Oplevering in overleg.

Vraagprtis € 335.OOO,-- k.k.

Energielabel A
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BOUMAN MAKELAARDIJ
Eên huis kopen?... Neem uw eigen NIIM aankoopmakelaar mee; deze komt op voor uw
belang.
De getoonde informatie is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld, geheel vrijblijvend en niet bedoeld als een
aanbod' Bouman Makelaardij aanvaardt echter geen enkele aansprakeÍ1t<treid vóor-enige onvolledigheid,
onjuistheid of anderszins, dan we1 de gevolgen daarvan, noch kan aan de vermelde informatie enie recht worden
onfleend. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.
Koper is ermee bekend datdeze woning is gebouwd rond 1890 en gerenoveerd in 2008. Dat betekent dat de eisen
die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan b{j nieuwe woningen. Het geheel of ten
dele ontbreken van een ofmeer eigenschappen van de onroerende zaakvoor nórmaal en bijzoáder gebiuik en het
eventueel arrderszins niet-beantwoorden van de zaakkomt voor rekening en risico van kopèr.
Koper wordt in de gelegenheid gesteld om voor eigen rekening een bouwtechnische keuring uit te laten voeren,

waarin o.a. ook gas-, water- en elektrische installaties begrepen zijn.

De Meetinstructie is gebaseerd op de N8N2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van
meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructiqsluit
verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpietatieverschillen, afrondingen of
beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Indien de exacte maten vbor een koper van cruciaal bilang zijn,
wordt geadviseerd deze zell,.nate meten. De (kandidaat)koper zal, indien gewenst, daartoe in de gelegenÍreid gesteld
worden teneinde teleurstellingen en schade te voorkomen.

Voor de NVM-privacy verklaring wordt verwezen naar de website van Bouman Makelaardii.

