WONEN
LAAN OP ZUID 128 3071 AA ROTTERDAM

Gelegen in het
kenmerkend complex
"De Compagnie"

Zeer ruim appartement
met living van meer dan
80 vierkante meter

Wat een uitzicht; aan
beide kanten van het
appartement!

WELKOM THUIS

RE/MAX Totaal Makelaars
Goudsesingel 113
3031 EE Rotterdam

010-4535920
totaal@remax.nl
remax-totaal.nl

Wonen in Rotterdam
doe je met RE/MAX
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WELKOM
bij de Fullservice makelaar
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

Is dit jouw droomhuis?

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-nonsense, full service makelaarskantoor dat zich
richt op Rotterdam (inclusief Hoogvliet),
Schiedam, Capelle aan den IJssel, Lansingerland 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

137 m²
417 m³
82 m²
2005
INHOUD

LIVING

BOUWJAAR

KAMERS

3
2

SLAAPKAMERS

STAAT VAN ONDERHOUD:
uitstekend
VERWARMING:
stadsverwarming
ENERGIELABEL:
A
EIGENDOM:
Eigen grond
PARKEREN:
parkeergarage
BERGING:
ja
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KOM VERDER
LAAN OP ZUID 128
Als je dit appartement binnenstapt is het eerste woord dat je te binnen
schiet... 'wow!' En daarna blijf je even stil om alles in je op te nemen. Want...
de woonkamer van dit supergave appartement op de 6e etage is er één uit
duizenden. Als makelaar kom je nog wel eens ergens, maar dit is er één
waar ik met extra plezier ga bezichtigen!
Met een lengte van ruim 15 meter en een breedte van bijna vijf en halve

VRAAGPRIJS
€ 550.000 K.K.

meter zou je geen ruimte tekort moeten komen. De woonkamer wordt door
de slim (asymmetrisch) opgestelde keuken in 3 zones opgedeeld zodat de
ruimte nooit 'te' groot wordt. Wonen, koken en eten, alle drie hebben ze in
een prima verhouding hun eigen ruimte gekregen. De keuken bestaat uit
een groot kook- en spoeleiland waarboven – in lijn – een strakke koof de
afzuiging en verlichting herbergt. Tegen de zijmuur staat een ombouwde
kastenwand met alle apparatuur die je je maar kunt wensen. Zelfs al kun je
niet koken; bij binnenstappen zullen je gasten in ieder geval denken van
wel...
In het verlengde van de keuken ligt de eetkamer met plaats voor een
kingsize tafel. De grote raampartijen kijken uit op het noordoosten waardoor
je over de kopergedekte daken van de lagere woningen uitkijkt op de
Spoorweghaven, het Noordereiland en de Hef. Door de wisselende
bouwstijlen op de Kop van Zuid en de terraswoningen aan de overzijde van
het water heb je een zeer gevarieerd en zelfs groen (ja ook het water ??)
uitzicht.
Aan de voorzijde is er plaats voor een echt forse loungebank; gecombineerd
met het inbouwmeubel met haard maak je hier een zithoek waar het echt
goed toeven is. De keuken is vlakbij, dus je glas wijn is zo bijgevuld! Aan de
voorzijde, waar je de middagzon overvloedig krijgt, kijk je uit over de Laan
op Zuid. Je zit hier net boven de boomtoppen; dus je uitzicht is vrij, en tóch
groen. Tussen de afwisselende hoogbouw aan de overzijde heb je nog
spannende doorkijkjes ook.
Toen we binnenkwamen, waren we gemakshalve de hal gelijk doorgelopen.
Niet dat die niet de moeite waard is; integendeel, de doorlopende vloer,
strakke afwerking en bijzonder handige ingebouwde garderobe zullen je
goedkeuring kunnen wegdragen. Het toilet is keurig; mooie materialen en
een nis met verlichting geven net even dat extra gevoel van luxe. Dezelfde
stijl vind je in de keurige badkamer met ligbad, aparte (regen)douche en
strak dubbel wastafelmeubel met fijne bergruimte. Aan de hal ligt tevens de
grote inpandige berging met opstelplaats voor wasmachine en droger.
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De volgende eyecatcher is de grote slaapkamer. Los van wederom een geniaal uitzicht is de inloopkast er hetgeen
echt tot de verbeelding spreekt. Hier is zoveel ruimte dat je hopelijk geen ruzie hoeft te maken over de verdeling
ervan. Zeer gebalanceerde verdeling met voldoende hangruimte, legplanken en lades. Keurig op maat en zeer
smaakvol.
Naast deze slaapkamer is de tweede (kleinere) slaapkamer gelegen welke momenteel ingericht is als studeer/
werkkamer, maar gezien de hardware misschien ook nog wel eens als gameroom gebruikt wordt. Een mooie
logeerkamer voor de kleinkinderen zou natuurlijk ook perfect passen.
Bij het appartement horen tevens een parkeerplaats en externe berging, beide in de vraagprijs inbegrepen.
Het appartement maakt deel uit van het markante complex "De Compagnie”. In totaal 196 woningen en
appartementen zijn gebouwd in een voor het gebied afwijkende bouwstijl, geïnspireerd op de laat 19e eeuwse
revolutiebouw. Iedereen heeft de groenkoperen daken van dit bijzondere complex wel eens gezien. Dit is je kans er
te wonen...
Via de Lodewijk Pincoffsweg of de Stieltjesstraat (onze voorkeur) loop je zo naar het entrepotgebouw op de Vijf
Werelddelen waar je diverse culinaire hoogtepunten wachten. Je bent zo 'de stad' in en openbaar vervoer is altijd
om de hoek.
Bijzonderheden:
- Eigen grond
- Ruim 80 m² woonkamer
- Stadsverwarming
- Ruime inloopkast
- Fantastisch uitzicht
Met eigen ogen zien? Bel ons voor een afspraak!
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DRIE
RUIME ZONES
IN DE LIVING
WAARDOOR
ALLES Z'N
PLEK
HEEFT

WAT EEN UITZICHT!
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JE LOOPT
IN MAXIMAAL
TIEN MINUTEN
NAAR HET
ENTREPOTGEBOUW
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KEURIG SANITAIR EN OVER HET
GEHEEL EEN GOEDE AFWERKING

11

ZO'N INLOOPKAST
WIL JE!
12
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PERFECTE MAAT
MASTER BEDROOM
DE TWEEDE
SLAAPKAMER
IDEAAL VOOR
LOGÉS
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PLATTEGROND
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LIJST VAN ZAKEN
OMSCHRIJVING

BLIJFT ACHTER

GAAT MEE TER OVERNAME

Woning - Interieur
(Voorzet) openhaard met toebehoren

X

Verlichting, te weten
- inbouwspots/dimmers

X

- opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers

X

- losse (hang)lampen

X

- Philips Hue GU10 spots
- Philips Hue Lightstrips TV-meubel

X
X

(Losse)kasten, legplanken, te weten
- Kastjes naast TV-meubel

X

- Opslagkast in washok

X

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten
- gordijnrails

X

- gordijnen

X

- rolgordijnen

X

- (losse) horren/rolhorren

X

Vloerdecoratie, te weten
- vloerbedekking

X

- laminaat

X

Overig, te weten
- Vazen in TV-meubel

X

- Schoenenrekje

X

Woning - Keuken
Keukenblok (met bovenkasten)

X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten
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- kookplaat

X

- afzuigkap

X

- combi-oven/combimagnetron

X

- koelkast

X

- vriezer

X

- vaatwasser

X

- Quooker

X

- koffiezetapparaat

X

- Stoomoven

X

LIJST VAN ZAKEN
OMSCHRIJVING

BLIJFT ACHTER

GAAT MEE TER OVERNAME

Woning - Sanitair/sauna
Toilet met de volgende toebehoren
- toilet

X

- toiletrolhouder

X

- toiletborstel(houder)
- fontein

X
X

Badkamer met de volgende toebehoren
- ligbad

X

- douche (cabine/scherm)

X

- wastafel

X

- wastafelmeubel

X

- planchet

X

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing
Brievenbus

X

(Voordeur)bel

X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie

X

Rookmelders

X

(Klok)thermostaat

X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting

X

Philips Hue Bridge

X

MAX! EQ-3 cube thermostaat control

X

Warmwatervoorziening, te weten
- CV-installatie

X

Overig - Contracten
CV

Moet
worden ov
ergenome
n
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MEEST GESTELDE VRAGEN
Vanaf het moment dat uw interesse wordt gewekt in een

4. Kan de verkoper de vraagprijs van een woning

woning tot het moment waarop u het contract van uw

tijdens de onderhandeling verhogen?

nieuw huis tekent, loopt u tegen allerlei vragen aan.

Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen

Niet zo vreemd, want een huis kopen doet u niet elke

of te verlagen. Daarnaast kunt u als potiële koper echter

dag. Een makelaar doet dat wel, daarom kunnen wij u

ook besluiten om tijdens de onderhandelingen uw bod

op de meeste vragen snel een goed antwoord geven.

weer te verlagen. Zodra de verkopende partij een

Hieronder beantwoorden wij de 10 meest gestelde

tegenbod doet, vervalt namelijk uw eerder gedane bod.

vragen zodat u weet waar u staat wanneer u op zoek
gaat naar het huis van uw dromen.
1. Wanneer ben ik in onderhandeling?

5. Hoe komt de koop tot stand?
Als verkoper en koper het eens zijn over de
belangrijkste zaken (zoals de prijs, de opleverings-

U bent in onderhandeling als de verkopende partij

datum en de ontbindende voorwaarden), legt verkopend

reageert op uw bod door een tegenbod te doen.

makelaar de afspraken vast in een koopakte.

U bent echter nog niet in onderhandeling als de

Ontbindende voorwaarden zijn hierin een belangrijk

verkopend makelaar aangeeft dat hij uw bod met de

onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch een

verkoper zal bespreken.

ontbindende voorwaarde. Wilt u bijvoorbeeld een
ontbindende voorwaarde voor financiering, dan moet u

2. Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen

dit melden bij het uit-brengen van uw bod. Het is dan

als er al over een bod onderhandeld wordt?

ook belangrijk dat de partijen het eens zijn over

Ja dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk nog niet

aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden

tot een verkoop te leiden. Bovendien kan het zijn dat de

voordat de koopakte wordt opgemaakt. Zodra beide

verkoper graag wil weten of er meer belangstelling is.

partijen de koopakte hebben onder-tekend en de koper

Overigens mag ook met meer dan één gegadigde

een afschrift van deze akte heeft ontvangen, treedt voor

tegelijkertijd worden onderhandeld. Een makelaar moet

u als particuliere koper de wettelijke bedenktijd van drie

dit wel duidelijk melden. Vaak zal de verkopende

dagen in werking. Binnen deze tijd kunt u als koper nog

makelaar aan belangstellenden vertellen dat een pand,

afzien van de aankoop. Doet u dit niet, zijn de financiën

zoals dat heet, “onder bod”is. Als belangstellende mag

rond en vormen ook eventuele andere ontbindende

u dan wel een bod uitbrengen, maar de makelaar mag

voorwaarden geen obstakel meer, dan zal op de

dan pas met u in onderhandeling treden als de

afgesproken opleverings-datum de overdracht

onderhandeling met de eerste geinteresseerde

plaatsvinden bij de notaris.

beëindigd is. De makelaar doet geen mededelingen
over de hoogte van biedingen. Dit zou namelijk

6. Mag een makelaar tijdens de onderhandeling het

overbieden kunnen uitlokken.

verkoopsysteem wijzigen?
Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die

3. Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper

de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk te

de woning dan aan mij verkopen?

bepalen is wie de beste koper is. In dat geval kan de

Nee. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs

verkopend makelaar - in overleg met de verkoper -

moet worden gezien als een uitnodiging tot het doen

besluiten de lopende onderhande-lingen af te breken

van een bod. Ook als u de vraagprijs biedt, kan de

en de biedprocedure te wijzigen. Hierbij hebben alle

verkoper dus nog beslissen of hij uw bod aanvaardt of

bieders een gelijke kans om een hoogste bod uit te

niet, of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.

brengen.
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7. Mag een makelaar een belachelijk hoge prijs

9. Moet een makelaar als eerste met mij in

vragen voor een woning?

onderhandeling gaan als ik de eerste ben die belt voor

De verkoper bepaalt in overleg met zijn makelaar

een bezichtiging of als ik als eerste een bod uitbreng?

waarvoor hij zijn woning verkoopt. De koper kan

Nee. De verkopend makelaar bepaalt samen met de

onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist.

verkoper de verkoopprocedure. Hij heeft wel de plicht u
daarover te informeren. Heeft u serieus belangstelling,

8. Wat is een optie?

vraag de makelaar dan wat uw positie is. Dat kan

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om

teleurstellingen voorkomen.

door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst
met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel

10. Zit de makelaarscourtage in de “kosten koper”?

eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper

Nee. Onder “kosten koper” vallen de kosten die de

krijgt bijvoorbeeld een week bedenktijd. Bij het

overheid koppelt aan de overdracht van een woning. Dat

aankopen van nieuwbouw is zo’n optie nog wel

zijn de overdrachtsbelasting (2%), de notariskosten voor

gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande

het opmaken van de leveringsakte en de kosten voor

woning niet. Het begrip “optie” wordt daarbij vaak ten

het inschrijven daarvan in de registers. Daarnaast dient

onrechte gebruikt. dan heeft het de betekenis van

de koper rekening te houden met de (notaris)kosten

bepaalde toezeggingen die een verkopend makelaar

voor de opmaak en inschrijving van de hypotheekakte.

kan doen aan een belangstellende koper tijdens een

Heeft de verkopende partij een makelaar ingeschakeld

onderhandelingsprocedure. Zo’n toezegging kan

om de woning te verkopen, dan komen de kosten

bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper

hiervan voor zijn rekening. De verkopend makelaar is

een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een

immers de belangenbe- behartiger van de verkoper en

bod. De makelaar zal in de tussentijd proberen niet met

niet van u als koper. Om deze reden is het doorgaans

een andere partij in onderhandeling te gaan.

ook verstandig om zelf een makelaar in te schakelen. De

De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken

makelaarscourtage voor een aankoop makelaar komt

om beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de

wel voor rekening van de koper.

gebruiksmogelijkheden van de woning. Een optie kunt
u niet eisen: de verkoper en de verkopend makelaar
beslissen samen of er in een onderhandelingsproces
bepaalde toezeggingen worden gedaan.

MEER UITLEG?
https://rem.ax/kennis

Ook je hypotheek regel je
betrouwbaar, flexibel en
goed geïnformeerd via
RE/MAX. Vraag mij om
een gratis eerste
hypotheekgesprek!
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WONEN IN

ROTTERDAM
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!
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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

Hoe werkt een gratis
waardebepaling?

Weten wat je huis waard is, is niet alleen
handig wanneer je je huis wilt verkopen.

Uitgebreide onderhoudscheck
Advies over verbeterpunten

Ook voor het oversluiten van je hypotheek
of de financiering van je verbouwing is het
fijn om de waarde van je huis te weten.

De marktanalyse (wat doen
vergelijkbare huizen?)

Je huis kan zomaar een overwaarde hebben!
Overweeg je om je huis te verkopen?
Begin dan alvast met een gratis waarde-

Concurrentie analyse
Marktpositie en verkoopadvies

bepaling door één van onze makelaars!

WONEN IN
ROTTERDAM
DOE JE MET
RE/MAX

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!
Ook ‘s avonds en in het
weekend beschikbaar

Alle info die jij nodig
hebt, wanneer je het
nodig hebt

Voor 98% van onze klanten
vinden wij het droomhuis

Wij krijgen een 9.6
van meer dan 250
tevreden klanten

RE/MAX Totaal Makelaars | Goudsesingel 113, 3031 EE Rotterdam | 010-4535920 | totaal@remax.nl | remax-totaal.nl

