
WIJNBRUGSTRAAT 365  ROTTERDAM

In nieuwstaat verkerend 

penthouse!

Woonoppervlakte van 

maar liefst 184m2

Fenomenaal uitzicht en 

supercentraal gelegen 

in het centrum

WONEN

OP GROTE HOOGTE

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
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WOONOPPERVLAKTE

184 m²
INHOUD

606 m³

BOUWJAAR

2004
KAMERS

4
SLAAPKAMERS

3

STATUS:



Beschikbaar






VERWARMING:



stadsverwarming





ENERGIELABEL:



A





PARKEREN:



parkeergarage





BERGING:



ja
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KOM VERDER
WIJNBRUGSTRAAT 365

Voor wie zich zorgen maakt over het uitzicht als straks The Terraced 

Tower klaar is; aan het eind van de fotoserie is een aantal foto's met het 

uitzicht, zoals het nu is, toegevoegd. Hieruit zie je gelijk dat het uitzicht 

nog steeds heel open blijft en sterker nog... aantrekkelijker wordt!


Per direct beschikbaar, in nieuwstaat verkerend Penthouse op de 

Wijnbrugstraat 365.


Let op; een aantal foto's betreft artist impressions.





Vraagprijs is inclusief de inpandige garage van ca 25 m2, v/v een 

elektrisch bedienbare garagedeur.


Beschikbaar tegen meerprijs:


- 2 inpandige parkings á € 25.000.





Dit topappartement is gelegen op de (zuid)westzijde van het complex en 

biedt één van de mooiste uitzichten van Rotterdam, ook na de bouw van 

the Terraced Tower. De zonsondergangen (afhankelijk van het seizoen 

achter de Waalhaven, of meer richting Hoek van Holland) zorgen samen 

met het uitzicht over de rivier en de stad voor een altijd aantrekkelijk 

uitzicht. Zo is Rotterdam net een schilderij!





Via de verzorgde entree kom je binnen op de 36e etage van dit 108 meter 

hoge complex op het Wijnhaveneiland. Het appartement bestaat feitelijk 

uit twee vleugels; slapen aan de koele noordzijde van het gebouw, wonen 

en uitkijken over zuid en west. De Nieuwe Maas, de Erasmusbrug, de 

Wilhelminapier met zo'n 50 cruiseschepen per jaar; alles is maar één blik 

verwijderd, ook na de bouw van de Terraced Tower.





Dit appartement verdient daadwerkelijk het predicaat penthouse; het is 

niet zo maar een appartement op de bovenste verdieping... Het 

fenomenale uitzicht, de grote woonoppervlakte en de supercentrale 

ligging midden in Rotterdam zijn de ultieme combinatie voor deze 

woonbeleving.





De circa 80 m² grote woonkamer met open keuken (inclusief de loggia) 

heeft aan twee zijden de fraaist denkbare uitzichten. In de lichte loggia, 

met ramen van vloer tot plafond welke je middels harmonicaramen 

goeddeels open kunt zetten, komt buiten naar binnen met een 

onverwachte intensiteit. Je kunt hier uren naar buiten kijken en je geen 

seconde vervelen. Alles is in proportie; een ruime zithoek, een royale 

eethoek en een zeer uitgebreide keuken passen moeiteloos. 





Midden in het appartement bevindt zich de entree met toilet. Links de 

genoemde woonkamer; rechts kom je via een ruim opgezette werkplek bij 

de 3 slaapkamers. De maten van de slaapkamers zijn oplopend; 8, 13½  en 

VRAAGPRIJS 

€ 925.000 K.K.
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circa 20 m². Die laatste mag zich met recht een master bedroom noemen; niet alleen vanwege de maat maar ook 

vanwege de verzorgde badkamer-en-suite met ligbad, douche en 2e toilet. De beide kleinere slaapkamers delen 

een kleinere badkamer met douche en wastafel. In de hal bevinden zich nog twee bergkasten, waarvan één de 

wasmachine herbergt. Vanuit de slaapkamers kijk je in noordelijke richting over de stad; een eveneens niet te 

versmaden beeld van Rotterdam.





Het Wijnhaveneiland, ofwel het Maritiem District, is onderdeel van Rotterdam Centrum en biedt alle vertier, 

gemak en bereikbaarheid die Rotterdam te bieden heeft. Je loopt zo 'de stad' in, openbaar vervoer en 

uitvalswegen zijn om de hoek en winkels en horeca vind je overal om je heen.





Bijzonderheden: 


– Penthouse 


– 184 m2 gebruiksoppervlakte 


– Afgesloten garagebox (24 m2) in inpandige parkeergarage (met elektrisch bediende garagedeur) inbegrepen


– Parkeerplaats separaat over te nemen (optioneel, à 25.000 euro)


– Zeer actieve vereniging van Eigenaren 


– Maandelijkse VvE-bijdrage € 551,67 voor het appartement met garagebox en parkeerplaats


– Ideale ligging ten opzichte van uitvalswegen


– Videofoon deursysteem 


– Alarmsysteem met doormelding en alarmopvolging


– Oplevering in overleg, conform de lijst van zaken





Voortaan elke dag genieten van dit grandioze uitzicht? Maak snel een afspraak. 


Verkopend makelaar: Remko Schrijver 





Deze informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door RE/MAX Totaal Makelaars 

geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. 

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden 

beschouwd.
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ZONNIGE LOGGIA

GENIETEN VAN 

DE PRACHTIGE 
ZONSONDER-

GANGEN EN HET 
UITZICHT OP DE 
STAD EN RIVIER
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2E BADKAMER

          3 RUIME 
SLAAPKAMERS 


            EN 

2 BADKAMERS
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INCLUSIEF 

INPANDIGE 


GARAGE 

VAN CIRCA 


25M2



13



14



WAT EEN 

RUIMTE!
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PLATTEGROND
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LOCATIE OP DE KAART
WIJNBRUGSTRAAT 365  ROTTERDAM
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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!



19

HAVENSTAD,

WINKELSTAD,


ARCHITECTUUR

& CULINAIRE


HOTSPOT!



WONEN IN 


ROTTERDAM 


DOE JE MET 


RE/MAX

Uw makelaar:

Remko Schrijver

Actief in en om Rotterdam
Makelaar/Kantooreigenaar

010-4535922

remkoschrijver@remax.nl

www.remax-totaal.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


