
LOMBARDKADE 18 C 3031 AG ROTTERDAM

Toplocatie en toch 

rustig wonen met vrij 

uitzicht over de kade

Verzorgd dubbel 

bovenhuis met balkon 

en dakterras

De Meent, Markthal, 

Koopgoot, Coolsingel, 

Lijnbaan & stadhuisplein

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

101 m²
INHOUD

236 m³

BOUWJAAR

1955
KAMERS

4
SLAAPKAMERS

2

STATUS:



Beschikbaar






VERWARMING:



c.v.-ketel





BUITENRUIMTE:


balkon en dakterras op het 

zuidoosten





PARKEREN:



openbaar parkeren





BERGING:


opbergruimte op zolder en 

gezamenlijk fietsenstalling
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KOM VERDER
LOMBARDKADE 18 C

Verzorgd en ruime dubbele bovenwoning gelegen op een super locatie in 

het centrum van Rotterdam! 





De ideale ligging midden in het centrum en toch rustig wonen is echt uniek: 

alle hotspots zoals de Meent, de Markthal, de Koopgoot, de Coolsingel, de 

Lijnbaan en het Stadhuisplein liggen op loopafstand. De hipste winkels, de 

leukste restaurants en de mooiste terrassen van Rotterdam liggen dus echt 

aan je voeten!  


Het appartement is gelegen op de derde en halve vierde verdieping. Op de 

derde verdieping beschikt het appartement over een zeer royale 

woonkamer met sfeervolle houtkachel en uitzicht over de kade. De 

eetkamer met keuken waar je gezellig met vrienden aan een grote tafel kunt 

dineren bevindt zich aan de achterzijde. Tevens gelegen op deze 

verdieping een slaapkamer, balkon en toilet.





Op de vierde verdieping kom je boven op een ruime overloop met 

kastenwand, een moderne badkamer, een aparte wasruimte en een 

slaapkamer met aangrenzend het dakterras gelegen op het Zuidoosten. De 

totale woonoppervlakte van het appartement bedraagt 101 m2 . Daarnaast is 

er een aparte bergruimte op de zolder en een gezamenlijke fietsenstalling. 

Voor meer informatie over de indeling verwijzen wij je graag naar de 

plattegronden en/of de virtuele tour. 





De gehele woning is voorzien van onderhoudsvrije kunststof kozijnen met 

dubbelglas, een massief houtenvloer en gestuukte wanden.  


Ben jij degene die binnenkort gaat genieten van dit appartement met alle 

faciliteiten in de directe omgeving of het zonnige dakterras? Neem contact 

op met ons kantoor voor het maken van een afspraak.





Omgeving


De ligging van deze woning is absoluut uniek. Wil je even lunchen in de stad, 

naar een trendy café of een kopje koffie drinken dan kun je terecht in één 

van de horecagelegenheden aan de Meent. En dat binnen drie minuten 

loopafstand. Maak je gebruik van het openbaar vervoer, dan kun je niet 

beter zitten. Op 10 en 15 minuten loopafstand liggen respectievelijk 

metrostation Stadhuis en het Centraal Station. Mocht je gebruik willen maken 

van de auto dan ben je binnen 10 minuten op de snelweg A16 of A20.














VRAAGPRIJS 

€ 340.000 K.K.
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- Volledig voorzien van kunststof kozijnen met isolerende beglazing. 


- Gezamenlijke fietsenstalling  


- Extra bergruimte op de vierde verdieping


- Goed werkende Vereniging van eigenaren, bijdrage € 119,- per maand


- Sfeervolle houtkachel (momenteel niet in gebruik)


- Oplevering: In onderling overleg





Ik nodig je van harte uit dit appartement in hartje centrum te komen bezichtigen. Indien je meer informatie wenst kun 

je contact opnemen met ons kantoor.





Verkopend makelaar: Debbie Hilberding





Deze informatie is zoals je mag verwachten van ons, met veel zorg samengesteld. Toch komt het in uitzonderlijke 

gevallen voor dat blijkt dat de informatie niet volledig is. Daarom aanvaarden wij, als verkopend makelaar, geen 

aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Wat betekent dat er geen rechten ontleend 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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Slaapkamer 1

GROTE

WOONKEUKEN

OM SAMEN MET

VRIENDEN OF 


FAMILIE 

TE DINEREN
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RUIME 

SLAAPKAMER 


MET TOEGANG TOT

HET ZONNIGE 
DAKTERRAS


OP HET 

ZUIDOOSTEN
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Moderne badkamer met 
inloopdouche en wastafelmeubel
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TERRAS GELEGEN 
OP ZUIDOOSTEN



13



14

IS DIT 

BINNENKORT 


JOUW

UITZICHT?
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART
LOMBARDKADE 18 C  ROTTERDAM
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LOCATIE OP DE KAART
LOMBARDKADE 18 C  ROTTERDAM
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - houten vloer(delen) X

 

Overig, te weten

 - Twee grote kledingkasten in slaapkamer boven X

 - Bedframe slaapkamer boven X

 - Wasmachine X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - Boiler X

 - Uitschuifbare eettafel met 6 stoelen X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 - Kast fontein X

 - Spiegel toilet X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - Spotjes in plafond X

 - Handdoekradiator X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 

Tuin - Inrichting

Beplanting X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - Klaptafel dakterras X

 

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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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:

Debbie Hilberding

Actief in en om Rotterdam
Makelaar

06-19 43 69 75

debbiehilberding@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


