
KRATONKADE 502 3024 EW ROTTERDAM

NIEUWBOUW,


MAAR NIET TWEE JAAR 

HOEVEN WACHTEN!

WATERFRONT 


WONEN OP 7E ETAGE


MET SUPER UITZICHT

GELEGEN IN 


PROJECT


EDEN DISTRICT

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

94 m²
INHOUD

290 m³
LIFT

Jazeker
BOUWJAAR

2021
KAMERS

3
SLAAPKAMERS

2

STAAT VAN ONDERHOUD:



uitstekend






VERWARMING:



stadsverwarming





ENERGIELABEL:


A





BALKON:


Ja, loggia





PARKEREN:



parkeergarage





BERGING:



ja
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KOM VERDER
KRATONKADE 502

Wanneer je nieuwbouw wilt, maar geen twee jaar wilt wachten, dan zou dit 3 

kamer waterfront appartement in Eden District wel eens een mooie kans 

kunnen zijn! Hier kun je al wonen in de zomer van 2022 en volop genieten 

van de mooiste skyline van Nederland!





Gelegen aan de Kratonkade met direct zicht op de Schiehaven. De Lloydpier 

is continu in ontwikkeling en is de laatste decennia veranderd van een 

havengebied met pakhuizen en een robuuste kade naar een modern, 

centraal gelegen woongebied met vele voorzieningen. Uitvalswegen, 

openbaar vervoer, winkels en horeca, alles is nabij. Of ga in in Rotterdamse 

stijl, met de watertaxi? Of even met de hond het eiland rond? Ik kan me een 

minder inspirerende omgeving voorstellen om de hond uit te laten. En toe 

aan een groter rondje, bijvoorbeeld om hard te lopen? Dan is Het Park en in 

het verlengde daarvan de Westerkade een niet te versmaden route.





Eden District is gebouwd als een hof, rondom de geheime tuin, als een 

groene oase in dit gebied vol water en moderne én monumentale 

architectuur. In totaal 96 appartementen en andere typen woningen in 

verschillende maar elkaar versterkende ontwerpen zorgen voor een 

aansprekend complex. Een stijlvolle entree zorgt voor een echte ontvangst; 

hier is het goed thuiskomen. 





In de kelder bevinden zich in totaal 103 parkeerplaatsen, waarvan er één bij 

dit appartement behoort. Vanuit de kelder zijn er 3 fietsuitgangen en één 

uitgang voor auto's. In het complex zijn straks ook twee elektrisch 

aangedreven deelauto's beschikbaar. Er zijn diverse duurzame oplossingen 

geïntegreerd. Zo combineert het Powernest aan de Maas zon en wind als 

energiebron en worden op de hoogste daken PV-panelen toegepast. Er 

wordt verantwoord gebouwd; de bakstenen zijn gemaakt van gerecycled 

materiaal en gevelplaten van gerecycled koper.





Een innovatief warmte-koude-opslagsysteem zorgt bovendien voor het 

verwarmen en koelen van de woningen. Het systeem maakt het mogelijk om 

het warmteoverschot tijdens warme dagen te benutten voor de 

warmtebehoefte tijdens koude dagen. En andersom.





Het appartement zelf... Het betreft een heerlijk ruim opgezet 3 kamer 

appartement met kingsize slaapkamer, een werkkamer en ruime woonkamer 

met semi-apart eetgedeelte, open keuken en toegang tot het balkon/loggia. 

Verkoper heeft als meerwerkoptie de keuken laten verplaatsen en 

leidingwerk laten aanpassen zodat er een keuken met eilandopstelling 

VRAAGPRIJS 

€ 500.000 K.K.
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geplaatst kan worden. De foto's die bij deze presentatie worden getoond zijn artist impressions maar zijn wel 

gebaseerd op de indeling van het appartement. 





Bezichtigen in het appartement is helaas niet toegestaan vanuit de bouwer; natuurlijk kom ik wel graag met je 

dagdromen op de kade. Wil je meer informatie? Neem dan vooral contact op!





Bijzonderheden:


- Oplevering indicatief einde Q2 - 2022


- Parkeerplaats (en berging) bij de vraagprijs inbegrepen


- Foto's zijn artist impressions


- Appartement wordt zonder keuken opgeleverd


- Badkamer/Toilet worden wel gebruiksklaar opgeleverd (vraag naar het opleverniveau)


- Eigen grond


- Stadsverwarming





Makelaar:


Remko Schrijver
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BALKON AAN HET WATER

LET OP:

DE MEESTE


FOTO'S ZIJN

ARTISTS


IMPRESSIONS
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DE

LLOYDPIER


IS AAN BIJNA 

ALLE KANTEN


OMRINGD

DOOR


WATER
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BIJZONDERE WOONOMGEVING IN 
VOORMALIG HAVENGEBIED
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OPLEVERING 
EINDE Q2 - 2022
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MODERNE

BADKAMER MET


HOUTLOOK

TEGELS OP

DE VLOER
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LOCATIE OP DE KAART
KRATONKADE 502  ROTTERDAM
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie 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:

Remko Schrijver

Actief in en om Rotterdam
Makelaar/Kantooreigenaar

06-20115278

remkoschrijver@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


