
ZWAANSHALS 204 3036 KV ROTTERDAM

Instapklare 


5 kamerwoning


met tuin!

126 m2 woonoppervlak


38 m2 tuin

De Zwaanshals ligt 

middenin het bruisende 

Rotterdam Noord

WONEN

WELKOM THUIS

RE/MAX Totaal Makelaars 


Goudsesingel 113


3031 EE Rotterdam

010-4535920


totaal@remax.nl



remax-totaal.nl
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Wonen in Rotterdam 

doe je met RE/MAX
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Is dit jouw droomhuis?

bij de Fullservice makelaar

WELKOM

Je staat op het punt om een belangrijke 

beslissing te nemen; je zag je droomhuis en wilt 

het kopen, maar hoe zit het dan met je huidige 

huis? Krijg je wel een hypotheek rond en welke 

hypotheek sluit het beste aan bij jouw situatie?


Logische vragen die, als je je onvoldoende laat 

voorlichten, in potentie grote gevolgen met zich 

meebrengen voor jouw toekomst! Per slot van 

rekening koop of verkoop je niet elke dag een 

huis. Was het nou maar zo simpel als het 

shoppen voor je favoriete outfit… 

Met een RE/MAX makelaar ben jij in 


goede handen!

RE/MAX Totaal Makelaars is een no-non-


sense, full service makelaarskantoor dat zich 

richt op Rotterdam (inclusief Hoogvliet), 

Schiedam, Capelle aan den IJssel, Lansinger-

land en Vlaardingen. Onze makelaars hebben 

ieder hun eigen specialisme; zijn thuis in hun 

deel van de stad.

Volg en like ons online

@remaxtotaalmakelaars


facebook.com/makelaarrotterdam


makelaarrotterdam.tv

Whatsapp Alert: 06-49298754


Beoordelingen: rem.ax/reviews010



4

WOONOPPERVLAKTE

126 m²
INHOUD

438 m³
PERCEELOPPERVLAKTE

87 m²
BOUWJAAR

2014
KAMERS

6
SLAAPKAMERS

4

STATUS:



Beschikbaar






VERWARMING:



stadsverwarming





ENERGIELABEL:



A





TUINLIGGING:



oost





PARKEREN:



betaald parkeren





BERGING:



ja
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KOM VERDER
ZWAANSHALS 204

Deze ruime, instapklare stadswoning is verdeeld over 3 woonlagen in een 

van de leukste straten van het gewilde Oude Noorden.





Deze toffe stadswoning aan de Zwaanshals ligt op ca 5 minuten fietsafstand 

van het Centrum van Rotterdam en bijvoorbeeld de Kralingse Plas. Ook zit je 

binnen 10 minuten op de uitvalswegen A13, A16 en A20 en zijn de 

verbindingen met het openbaar vervoer uitstekend. De haltes voor tram 7 en 

8 liggen om de hoek. In het Oude Noorden zijn verschillende eet- en 

drinkgelegenheden die dit gedeelte van Rotterdam een prettig karakter 

geven. In het Zwaanshalskwartier in het bijzonder is van alles te beleven. Op 

het Noordplein vindt bijvoorbeeld de wekelijkse oogstmarkt plaats en onder 

andere Destino, Lof der Zoetheid, proeflokaal Faas en Hopper liggen op een 

steenworp afstand voor een hapje en een drankje.





De woning maakt deel uit van het project 130watt. Dit project werd in 2014 

opgeleverd en kenmerkt zich onder andere door de royale, gezamenlijke 

binnentuin. Hier hebben de bewoners een speeltuin gerealiseerd zodat 

kinderen veilig kunnen spelen. Daarnaast wordt de zonnige binnentuin 

frequent gebruikt als gezellige ontmoetingsplek door de ouders die er onder 

het genot van een hapje en drankje bijkletsen! Op het binnenterrein 

bevinden zich ook de parkeerplaatsen.





Begane grond 


Je komt binnen in de ruime hal met het eerste toilet, de meterkast, 

garderobe en de trap naar boven. Maar, we stappen rechtdoor de 

woonkamer in! Een gezellige tuin-georiënteerde woonkamer met open 

keuken aan de voorzijde. De luxe keuken aan de voorzijde is heerlijk licht 

door de grote raampartij. De strakke moderne keuken is voorzien van 

diverse inbouwapparatuur zoals de koelkast, grote stoomoven, en een 

inductie kookplaat met design afzuigkap waar je je hoofd niet aan stoot. De 

Quooker mag hier ook niet ontbreken. Er is veel opbergruimte en in het 

raam is een leuke zit gecreëerd! 





In de lichte woonkamer is ruimte genoeg voor een grote eethoek en een 

gezellige zithoek. In de zomer is de tuin een écht verlengstuk van je 

woonkamer. Door de schuifdeur loop je direct de tuin in. De fijne tuin is op 

het oosten gelegen en bied je voldoende ruimte voor een tuintafel en een 

relaxed zitje. In de tuin staat de schuur waar je naast de tuinspullen ook de 

fietsen kwijt kunt. Er is een buitenkraantje zodat je op de drogere dagen de 

tuin kunt sproeien.  Wil je wat langer in de zon zitten, zit je heerlijk in de 

gezamenlijke binnenplaats! 


VRAAGPRIJS 

€ 500.000 K.K.
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Op de eerste verdieping heb je vanaf de overloop toegang tot de hoofdslaapkamer aan de achterzijde van ruim 17 

m2, de slaapkamer aan de voorzijde ca. 12 m2  en badkamer. Deze moderne badkamer is heel erg goed ingedeeld 

met een ligbad én een grote inloopdouche. Tevens bevindt zich hier het tweede toilet, een handdoekenradiator en 

een modern wastafelmeubel met 2 grote laden en een ruime spiegelkast! 


Op de derde etage treffen we een drietal kamers en kan de overloop ook gezien worden als een kamer! Twee fijne 

kamers van respectievelijk 10 en 11 m2 en de wasruimte van ca. 5 m2 waar een werkblad is gemaakt met een 

wastafel waaronder de wasmachine en de droger zijn geplaatst. Hier tref je ook het ventilatiesysteem. 


Je zou er wellicht niet direct aan denken om op de overloop een hele fijne werkplek te creëren, maar dat blijkt een 

meer dan prima oplossing! 





Een hele fijne woning in een heel mooi project waar zich op de binnenplaats een heel gezellig leven afspeelt! De 

bewoners ontmoeten elkaar veel en hebben goed onderling contact. Bij mooi weer zitten er al snel een paar 

mensen buiten in de gezamenlijke binnentuin. Ook de jaarlijkse buurt BBQ is een succes!





Bijzonderheden:


– woonoppervlakte circa 126 m2


– fijne tuin van 38 m2 op het oosten


– eigen grond


– de begane grond is voorzien van een PVC vloer


– mooie lichte laminaatvloer op de eerste en tweede etage


– mechanisch ventilatiesysteem


– rookmelders op elke verdieping


– centrale verwarming en warm water middels stadsverwarming


– gehele benedenverdieping is voorzien van vloerverwarming 


– de tweede verdieping is voorzien van een dakkapel aan de achterzijde


– er kan een parkeerplaats worden gehuurd op het binnenterrein voor € 55,- per maand


– oplevering bij voorkeur begin oktober 2021





Verkopend makelaar: Yuri van den Ende
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4 ruime slaapkamers

Ruime 

& 


lichte 

woonkamer 


met 

open 


keuken! 
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Begane grond: 

PVC vloer




1e en 2e etage:

Laminaatvloer
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Luxe badkamer met ligbad, douche 
én toilet! 
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Superfijne werkplek 
op de overloop!
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Rust 

en 


ruimte!
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART
ZWAANSHALS 204  ROTTERDAM
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LOCATIE OP DE KAART
ZWAANSHALS 204  ROTTERDAM
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 - Badkamerlamp X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - PAX kasten slaapkamer (1e en 2e etage) + alle 
overige kasten 2e etage

X

 - Trapkast legplanken + systeem X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - overgordijnen X

 - rolgordijnen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - Duettes X

 - Folie badkamerraam en voordeur X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 - PVC vloer X

 

Overig, te weten

 - schilderij ophangsysteem X

 - Kapstok / schoenenkast X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 - koffiezetapparaat X

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - Spiegelkast X

 - Radiator X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - Warmte wisselaar stadverwarming X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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ROTTERDAM
WONEN IN

Rotterdam is een stad met vele gezichten; een stoere havenstad, trendy 

uitgaansstad, chique winkelstad en hippe kunstenaarsstad. Maar Rotterdam is 

bovenal de architectuurstad van Nederland, waarin vernieuwen centraal staat en de 

skyline constant verandert. Tussen de wolkenkrabbers van Rotterdam kunt u alle 

kanten op. Lekker winkelen, heerlijk eten en volop musea en attracties in en rond het 

centrum. Rotterdam wordt dankzij de indrukwekkende skyline ook wel ‘Manhattan 

aan de Maas’ genoemd. De wereldhaven van Rotterdam is de grootste haven in 

Europa en staat in de top vijf van grootste havens ter wereld. Rotterdam is een 

bouwkundige en culturele wereldstad met veel attracties, festivals en musea.

Rotterdam Wereldstad!
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HAVENSTAD,

WINKELSTAD,


ARCHITECTUUR

& CULINAIRE


HOTSPOT!



WONEN IN 


ROTTERDAM 


DOE JE MET 


RE/MAX

Uw makelaar:

Yuri van den Ende

Actief in en om Rotterdam
Makelaar

06-41 34 96 76

yurivandenende@remax.nl

www.yurivandenende.nl

Gratis waardebepaling; 


weten wat je huis waard is

Weten wat je huis waard is, is niet alleen 

handig wanneer je je huis wilt verkopen. 


Ook voor het oversluiten van je hypotheek 


of de financiering van je verbouwing is het 

fijn om de waarde van je huis te weten. 


Je huis kan zomaar een overwaarde hebben!


Overweeg je om je huis te verkopen? 


Begin dan alvast met een gratis waarde-

bepaling door één van onze makelaars!

Hoe werkt een gratis 


waardebepaling?

Uitgebreide onderhoudscheck


 


Advies over verbeterpunten


 


De marktanalyse (wat doen 


vergelijkbare huizen?)


 


Concurrentie analyse


 


Marktpositie en verkoopadvies

BETROKKEN AANKOOP-

MAKELAAR ROTTERDAM
Onze werkwijze: altijd bereikbaar en gedegen advies. 


Het gehele aankooptraject uitbesteed aan één van onze 


makelaars zodat je je volledig ontzorgd kunt voelen!

RE/MAX Totaal Makelaars | Goudsesingel 113, 3031 EE Rotterdam | 010-4535920 | totaal@remax.nl | remax-totaal.nl

Ook ‘s avonds en in het 
weekend beschikbaar

Voor 98% van onze klanten 
vinden wij het droomhuis

Alle info die jij nodig 

hebt, wanneer je het 

nodig hebt

Wij krijgen een 9.6 

van meer dan 250 

tevreden klanten


