
WEENA 239 3013 AL ROTTERDAM

Comfortabel 

appartement op de 21e 

verdieping

Fenomenaal uitzicht


op het Hofplein en de 

hele stad

Alle faciliteiten 


van de stad binnen 

handbereik

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

111 m²
INHOUD

328 m³
VERDIEPING

21
BOUWJAAR

1990
KAMERS

3
SLAAPKAMERS

2

STATUS:


Beschikbaar






VERWARMING:



stadsverwarming





ENERGIELABEL:


C





PARKEREN:


Op eigen terrein





BERGING:



ja
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KOM VERDER
WEENA 239

Fenomenaal, wat een uitzicht!


Wonen in deze prachtige Weenatoren op de 21e verdieping! Dit is een 

gewéldige plek.





 In een ruim en luxe appartementencomplex met lift en aparte berging. 


Gelegen op een supermooie locatie, tussen het Centraal Station en Hofplein.





Als je hier de deur uitloopt ben je al bijna bij het Centraal Station vanwaar je 

de trein pakt en al na 23 minuten arriveert bij Schiphol en na 40 minuten bij 

Amsterdam Centraal, of je steekt de weg over en je loopt zo de Lijnbaan op 

voor een lekker kopje koffie, drankje op een terras of gewoon genieten van 

alle faciliteiten die de stad te bieden heeft, zoals Theater, bioscoop, 

shoppen, borrelen of eten in één van de fantastische straten zoals Lijnbaan, 

Kruiskade, Binnenwegplein, Karel Doormanstraat, Schouwburgplein etc. etc. 

met luxe winkels en gewone winkels, een diversiteit aan restaurants, 

helemaal geweldig, bars en werkelijk alles wat er je van een wereldstad mag 

verwachten. Of ...wat te denken van de Witte de Withstraat, HET hippe 

uitgaansgebied van Rotterdam, echt the place to be op minder dan 10 

minuten lopen gelegen.





Het appartement zelf is ook gewéldig om te wonen. Dit prachtige 

appartement heeft veel licht, woon- en beweegruimte. 


Met één van de twee liften bent u heel snel op de 21e verdieping, daar komt 

u aan bij een ruime, luxe entree met vloerbedekking. Op deze verdieping 

zijn ook de bergingen voor deze appartementen gesitueerd, vervolgens 

komt u bij de entree van de woning. U komt dan binnen in een ruime hal met 

mooie laminaatvloer welke door het gehele appartement ligt. U heeft vanuit 

de hal toegang tot het keurige toilet, meterkast, aparte wasruimte, mooie, 

grote slaapkamer en nette badkamer met bad, aparte douchecabine en 

wastafel, ruim bemeten en uitgevoerd in moderne zwart/witte kleurstelling. 

Vanuit de hal heeft u ook toegang tot de comfortabele keuken met veel 

werk- en bergruimte en diverse inbouwapparatuur in strak witte kleurstelling 

uitgevoerd. Last but not least komt u vanuit de hal in de werkelijk prachtige, 

lichte en royale woonkamer met veel lichtinval en fantástisch uitzicht over de 

stad. Aansluitend aan de woonkamer komt u bij de 2e zeer ruime 

slaapkamer.  








Maar het allermooiste is toch wel het prachtige uitzicht over de stad en de 

omgeving. Je raakt hier nooit uitgekeken.





VRAAGPRIJS 

€ 495.000 K.K.
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Begane grond:


Ingang Weena. Afgesloten entree met intercom/videosysteem en brievenbussen.


Ruime, luxe hal met liften.  





Algemeen:


Erfpacht tot 17 oktober 2087


Afgekocht tot 17 oktober 2038


Bouwjaar    ca. 1990


Woonoppervlakte  ca. 111 m2


Inhoud    ca. 328 m3


Woonkamer          ca. 42 m2


Keuken    ca. 12 m2


Slaapkamer 1   ca. 22 m2 


Slaapkamer 2    ca. 20 m2


Actieve vereniging van eigenaren, bijdrage ca. € 307,- p.m.


Stadsverwarming 


Volledig dubbelglas 


De gehele woning is voorzien van een mooie laminaatvloer


Berging op dezelfde verdieping


Parkeerplaats te huur, verplichte afname € 157,- p.m.





Genoemde informatie en maten zijn indicatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.


Ik nodig u van harte uit dit geweldige appartement te komen bezichtigen.





RE/MAX Totaal Makelaars & Financieel adviseurs.


Verkopend makelaar:


Rieki den Hartogh
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Bijschrift

ZEER

RUIME


WOONKAMER

MET GEWELDIG


UITZICHT
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NETTE

LICHTE KEUKEN


MET DIVERSE 
INBOUW


APPARATUUR
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WAUW EFFECT ALS JE DEZE 
WOONKAMER BINNEN STAPT
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RUIME 
SLAAPKAMER
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DIT 

UITZICHT 


GAAT NOOIT 
VERVELEN
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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LOCATIE OP DE KAART
WEENA 239  ROTTERDAM
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat 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:

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


