K e u r i g e 3 - k a m e r a p p a rtement
Middelrode 67, 3085 CM Rotterdam

Netjes onderhouden
STARTERSWONING
Zuidwijk is door de jaren heen steeds populairder geworden, mede door
de diversiteit in de wijk.
U vind hier naast de grote supermarkten ook de lokale ondernemers
met verschillende restaurantjes en voedingsmiddelen. Met het openbaar
vervoer, tram, metro en bus, bent u zo in de stad of het winkelcentrum
'Zuidplein'. Voorzieningen zoals basisscholen, de wekelijkse markt,
huisartsen etc. zijn lopend bereikbaar.
Ook alle uitvalswegen zijn in de nabije omgeving.
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Voor ontspanning kunt u terecht in één van de vele recreatie gebieden
die zich rondom Zuidwijk bevinden.
Het appartement bevind zich op de 2e verdieping van het complex.
Twee jaar geleden is de woning grotendeels opgeknapt, waardoor er
een mooie, lichte woning is ontstaan. Aan beide zijden van het appartement zijn er balkons.
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Plattegrond
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Opsomming Object Specificaties
ALGEMENE INFORMATIE
Woning
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Bouwjaar
Beschikbaar vanaf

Appartement
Middelrode 67
3085 CM Rotterdam
1962
medio juni 2021

ENERGIELABEL INFORMATIE
Soort verwarming
cv-ketel (Remeha 2018)
Verwarmingsbrandstof
gas
Energielabel
E
Energiecertificaat geldig tot en met04-04-2028

BIJZONDERHEDEN
-Bouwjaar: 1962
-VvE bijdrage: € 105,70 per maand
-Cv ketel Remeha (2018) eigendom
-Openbaar gratis parkeren
-Woning heeft aan de voorzijde houten kozijnen met enkel glas en
achterzijde kunststof kozijnen met
dubbel glas.
-Energielabel E
-Oplevering halverwege juni 2020
-Woonoppervlak 62m2

APPARATUUR
koel/vries combinatie
4-pits gaskookplaat
oven
afzuigkap
PRIJS
vraagprijs

€ 175.000,- 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.

6

RE/MAX Totaal Makelaars

Neem contact met ons op
RE/MAX Totaal Makelaars
Onze RE/MAX luchtballon 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 alle onroerend goed vragen en adviezen. Bent
u op zoek naar een organisatie die servicegericht is? RE/MAX ondersteunt u bij elke 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
Makelaar
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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