Net en verzorgd vijf
kamer appartement
Franselaan 198B, 3028 AM Rotterdam
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Net en verzorg vijf kamer appartement
Net en verzorgd vijf kamer woning met zonnig bal kon op het zuiden en grotendeels voorzien van
kunststof kozijnen met dubbelglas. Het appartement
is gelegen op de eerste en halve derde verdieping, in
een gezel lige (winkel)straat van Rotterdam-West. De
eerste verdieping van deze woning beschikt naast
een moderne keuken, toilet en werkkamer een vooren achterkamer. Desgewenst kun je van de voor- en
achterkamer eenvoudig een grote woonkamer
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maken van ca 40 m2! De derde verdieping beschikt
over twee slaapkamers en een ruime bad kamer
voorzien van een bad en wastafelmeubel. Separaat
op deze verdieping bevindt zich de opstelplaats voor
wasmachine en droger. Het appartement beschikt
tevens over een bergvliering én een aparte fietsenberging op de begane grond.
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Omgeving
De omgeving is ideaal voor degene die niet ver van de stad wil len
wonen, maar toch al les binnen korte afstand wil hebben. Op die korte
afstand vind je namelijk diverse winkels, een grote supermarkt, kinderboerderij, speeltuinen, Big Shops winkelcentrum, restaurant, cafés, kinderdagverblijf, basisschool/middel bare school, maar ook het centrum is
zowel met eigen als met openbaar vervoer (bus, metro, trein én watertaxi) makkelijk te bereiken. Bovendien zijn de diverse uitvalswegen snel
aan te rijden. Binnen 2 autominuten zit je op A20!
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Plattegrond eerste etage
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Plattegrond derde etage en zolder
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De details..............
ALGEMENE INFORMATIE
Soort woning
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Bouwjaar
Beschikbaar in overleg;

ENERGIELABEL INFORMATIE
Energielabel
Soort verwarming
Warm water
Bouwjaar

Appartement
Franselaan 198B
3028 AM Rotterdam
1938
b i j v o o r ke u r e i n d n o v e m b e r
2020

BESCHIKBARE RUIMTE
Woonoppervlakte
ca 90 m²
Balkon
ca 4m2
Bergvliering
ca 5 m2
Fietsenberging
ca 2 m2

G
Gashaard
Elektrische boiler
o n b e ke n d

BIJZONDERHEDEN
Gelegen op EIGEN GROND
Zeer centrale ligging
Berging op de begane grond aanwezig + Bergvliering
Plafond is (extra) geïsoleerd met glaswol
Grotendeels voorzien van kunststof kozijnen met dubbele
beglazing
Actieve vereniging, VvE bijdrage € 108,- per maand
PRIJS
Vraagprijs

€ 200.000,- k.k.

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 makelaar, geen aansprakelijkheid voor de juist heid en/of vol ledigheid ervan. Wat betekent dat er geen rechten ont leend kunnen
worden aan de vermelde gegevens. We verstrekken je deze informatie om je uit te nodigen voor het plannen van een bezichtiging en het doen van een bod onder voorbehoud
van gunning.
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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
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Goudsesingel 113
3031 EE Rotterdam
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