
HERMAN ROBBERSSTRAAT 88 E  ROTTERDAM

SUPERLEUKE, NETTE 

EN RUIME 


2-KAMER WONING

GELEGEN OP CA. 6 

MINUTEN LOPEN VAN 

HET CENTRUM

4E EN BOVENSTE 

WOONVERDIEPING 

MET LIFT

WONEN

WELKOM THUIS

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

68 m²
INHOUD

227 m2

BOUWJAAR

1941
KAMERS

2
SLAAPKAMERS

1

STATUS:



beschikbaar






VERWARMING:



stadsverwarming





ENERGIELABEL:



G





BALKON








PARKEREN:








BERGING:


inpandig
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KOM VERDER
HERMAN ROBBERSSTRAAT 88 E

Op deze locatie wil je gewoon wonen! In een superleuke, nette en ruime 2- 

kamer woning op de 4e en bovenste woonverdieping met lift, ruime 

zolderberging en klein balkon aan de Goudsesingel. 





Dit is echt een hele fijne plek om te wonen in een heel leuk appartement. 

Gelegen in een mooi appartementencomplex met entree aan de Herman 

Robbersstraat, maar de voorzijde van de woonkamer aan de Goudsesingel. 

Om de hoek vind je de Meent, de Groene Passage, Pannekoekstraat en 

Binnenrotte. Gelegen op ca. 6 minuten lopen van het centrum, Station Blaak, 

de Markthal, Oostplein en het Oostelijk zwembad. Bovendien ben je met 

ongeveer vijf minuten fietsen bij de Kralingse Plas en met ca. 8 minuten 

fietsen bij de Erasmus Universiteit. De tramhalte is om de hoek en de metro, 

trein en bus vind je op 6 minuten lopen. Natuurlijk vind je in de omgeving, 

letterlijk om de hoek, diverse winkels, supermarkten, terrassen, cafés, 

restaurants, maar ook bioscopen en theater zijn op loopafstand gelegen. Als 

je hier woont doe je eigenlijk álles lopend. Wil je toch de stad uit? Dan vind 

je het Centraal Station op 2 kilometer afstand en zijn uitvalswegen op slechts 

enkele kilometers ook goed bereikbaar.





Indeling:


Entree Herman Robbersstraat:


Afgesloten entree met bellentableau, intercom, brievenbussen en toegang 

tot de lift, het trappenhuis en gezamenlijke fietsenberging.


4e etage: 


Hal met toegang naar de gezellige, lichte en ruime woonkamer, de royale en 

mooie slaapkamer, nette keuken, doucheruimte met toilet en bergkast met 

wasmachineaansluiting. 





Bouwjaar appartement 1941


Eigen grond


Woonoppervlakte ca. 68 m2


Inhoud ca. 227 m3


Woonkamer ca. 31 m2


Slaapkamer ca.16 m2 


Keuken ca. 5,40


Zolderberging ca. 13,50 m2


Klein balkon aan de Goudsesingel


Verwarming middels stadsverwarming


Warmwater middels boiler (huur € 13,65 per maand)


Actieve VvE, bijdrage € 193,99 inclusief voorschot stookkosten per maand 





VRAAGPRIJS 

€ 275.000 K.K.



6

Wil je een leuk appartement op een superlocatie en dicht bij alles? Maak dan snel een afspraak voor een 

bezichtiging!





Ondanks grote zorgvuldigheid kan het voorkomen dat er een fout in de informatie is gekomen. Aan bovenstaande 

informatie en maten kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het is slechts een uitnodiging voor een 

bezichtiging en/of het doen van een bod.





Verkopend makelaar





Rieki den Hartogh
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ROYALE SLAAPKAMER



FRANS BALKON 


MET

 UITZICHT 


OP DE 
GOUDSESINGEL
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DOUCHERUIMTE 

MET TOILET
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NETTE BADKAMER MET DOUCHE
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NETTE KEUKEN
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 BERGKAST 


MET 

WASMACHINE-
AANSLUITING
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND



17

LOCATIE OP DE KAART
HERMAN ROBBERSSTRAAT 88 E  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!
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HAVENSTAD,

WINKELSTAD,


ARCHITECTUUR

& CULINAIRE


HOTSPOT!



WONEN IN 


ROTTERDAM 


DOE JE MET 


RE/MAX

Uw makelaar:

Rieki den Hartogh

Actief in en om Rotterdam
Makelaar

06-20 62 22 68

riekidenhartogh@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


