Ruim, verzorgd én
betaalbaar 3 voorheen 4kamer appartement.
Schalkeroord 137 3079WD Rotterdam
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Centraal gelegen in de wijk IJsselmonde
APPARTEMENT MET LIFT
Een verzorgd en ruim (83 m2!)
appartement gelegen op de 2e
etage van het complex MET lift.
De huidige indeling heeft een zeer
ruime woonkamer, een eetkamer
met toegang tot het zonnige bal kon op het zuiden met uitzicht op
een waterpartij en twee slaapka4
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mers. Een derde slaapkamer is
vrij eenvoudig te realiseren. De
woning beschikt over een
moderne bad kamer en een prima
keuken. Kom kijken en voel direct
de prettige sfeer bij binnenkomst
en de ruim opgezette indeling van
het appartement. Door de grote
raampartijen in zowel de woon-

als de eetkamer beschikt het
appartement over veel lichtinval.
En na een dag hard werken, is het
een prettig idee dat de winkels
voor de dagelijkse boodschappen
op slechts 50 meter afstand gelegen zijn.
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Omgeving:
Het appartement is zeer centraal gelegen in Rotterdam IJsselmonde en
in de directe omgeving (50 meter!) van een winkelstrip voor al uw dagelijkse boodschappen. Liever uitgebreid winkelen, dat kan op 6 minuten
fietsafstand op winkelcentrum Keizerswaard met o.a. de Al bert Heijn,
Jumbo, Action, Hema, Dirk van den Broek en diverse kleine winkel ketens. Daaromheen liggen voorzieningen als scholen, medische voorzieningen, de bibliotheek en diverse tram- en buslijnen. En ook als je liever
met de auto gaat dan ben je binnen 6 minuten op de snelweg (knooppunt Ridderkerk). De wijk is ruim opgezet en de woning wordt omgeven
door parken en plantsoenen waar je je vrije tijd kunt doorbrengen.

www.remax-totaal.nl

7

8

RE/MAX Totaal Makelaars

www.remax-totaal.nl

9

De details..............
ALGEMENE INFORMATIE
Soort woning
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Bouwjaar
Beschikbaar, bij voorkeur
ENERGIELABEL INFORMATIE
Soort verwarming
Voorschot stookkosten
Warm water
Energielabel

Appartement
Schal keroord 137
3079 WD Rotterdam
1968
4e week september 2020

BESCHIKBARE RUIMTE
Woonoppervlakte
ca 83 m²
Balkon
ca 4 m²
Externe bergruimte
ca 11 m²

Blokver warming
€ 70,- per maand
Elektrische boiler
(eigendom)
D

BIJZONDERHEDEN
Eigen grond
Appartement complex met lift
Veel lichtinval
Zonnig balkon op het zuiden
V e r w a r m i n g m i d d e l s b l o k v e r w a r m i n g , w a r m w a t e r v i a e l e ktrische boiler (eigendom)
Parkeerplaatsen
Vrij parkeren
PRIJS
Vraagprijs

€ 179.900,- k.k.

Actieve vereniging van eigenaren maandelijkse bijdrage € 170,- per
maand, exclusief stookkosten

Disclaimer: Ieder kantoor wordt onafhankelijk beheerd en geleid.
Deze informatie is zoals je mag verwachten van ons, met veel zorg samengesteld. Toch komt het in uitzonderlijke geval len voor dat blijkt dat de informatie niet vol ledig is.
Daarom aanvaarden wij, als verkopend makelaars, geen aansprakelijkheid voor de juist heid en/of vol ledigheid hiervan. Wat betekent dat er geen rechten ont leend kunnen
worden aan de vermelde gegevens.
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Neem contact met ons op
RE/MAX Totaal Makelaars
Onze RE/MAX luchtbal lon vliegt boven de menigte, wij zijn de lokale experts. Wij kennen Rotterdam onze
regio van binnen en buiten, daarom kunt u bij ons terecht voor al le onroerend goed vragen en adviezen. Bent
u op zoek naar een organisatie die servicegericht is? RE/MAX ondersteunt u bij el ke stap van een transactie:
van tips om het huis verkoopklaar te maken tot aan het naamplaatje voor de koper van uw woning. We staan
bekend om onze beroemde slogan: „Niemand in de wereld verkoopt meer onroerend goed dan RE/MAX”.
Laat ons het bewijzen.

Debbie Hilberding
M a ke l a a r
M 06 194 36 975
T 010 453 59 35
www.facebook.com/makelaarrotterdam
E debbiehil berding@remax.nl

RE/MAX Totaal Makelaars
Goudsesingel 113
3031 EE Rotterdam
E debbiehil berding@remax.nl
www.remax-totaal.nl
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