Fijne tussenwoning in
een rustige wijk!
Van Brienenoordstraat 13
3077 AB Rotterdam

Beneden verdieping

Top locatie!
In een mooi stukje Oud-IJsselmonde bieden wij u deze nette jarendertig tussenwoning aan.
De woning is keurig onderhouden en beschikt over een moderne open
keuken (2017), knusse woonkamer, 2 slaapkamers en nette bad kamer
(2017). De fijne achtertuin ligt op het Oosten en heeft een houten berging met een achterom. Door de trap op de eerste verdieping te verplaatsen kan er een derde slaapkamer gecreëerd worden. Tevens is het
mogelijk om een bal kon aan de achterzijde van de woning te realiseren.
De woning beschikt over authentieke details.
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Bovenverdieping

Kindvriendelijke wijk
De Van Brienenoordstraat is gelegen in een autoluwe omgeving net
onder de rook van de Van Brienenoord brug.
Uitgangsgelegenheid ‘De Veranda’ met de vele restaurantjes, een Pathé
bioscoop en een scala aan grote woonwinkels ligt, net als het ‘Feijenoord stadion’ op loopafstand. Er zijn goede verbindingen met het openbaar vervoer en de uitvalswegen.
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Plattegronden

Beneden verdieping

1e verdieping
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Opsomming Object Specificaties
ALGEMENE INFORMATIE
Woning
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Bouwjaar
Beschikbaar vanaf

EXTRA INFORMATIE
tussenwoning
Van Brienenoordstraat 113
3077 AB Rotterdam
1939
november 2020

ENERGIELABEL INFORMATIE
Soort verwarming
cv-ketel
Verwarmingsbrandstof
gas
Energielabel
E
Energiecertificaat geldig tot en met20-01-2025
APPARATUUR
inductie kookplaat
combi-magnetron
afzuigkap
vaatwasser
PRIJS
Vraagprijs

Bijzonderheden;
-Eigengrond
-Centrale verwarming en warmwatervoorziening middels eigen combiketel
(Remeha 2007)
-Woning is voorzien van zowel houten
als kunststof kozijnen in dubbel glas.
-Energielabel E
-Gezien het bouwjaar van de woning
wordt er in de koopovereenkomst een
ouderdomsclausule opgenomen.
-Woonoppervlak 94 m2. Perceeloppervlak 108 m2.
-Oplevering: 3e week november 2020
-Bouwjaar woning: 1939

€ 240.000,- k.k.

Disclaimer: Ieder kantoor wordt onafhankelijk beheerd en geleid.
De informatie over de woning is gebaseerd op gegevens die door de klant aangeleverd zijn. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.
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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.

Monique IJzelenberg
M a ke l a a r
M 06 457 70 367
T 010 453 59 26
E moniqueijzelenberg@remax.nl

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