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Heerlijk ruim en 


licht appartement

Ruim balkon 


op het zuiden

Fantastisch uitzicht 

over Rotterdam

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



4

WOONOPPERVLAKTE

94 m²
INHOUD

278 m³
BOUWJAAR

2009
KAMERS

3
SLAAPKAMERS

2
PARKEERPLAATS

1

STAAT VAN ONDERHOUD:



goed






VERWARMING:



stadsverwarming





ENERGIELABEL:



A+





BALKON



8,5 m2 op het zuiden





PARKEREN:



parkeergarage





BERGING:



ja
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KOM VERDER
MULLERKADE 653

Oranje zonnestralen vullen uw woonkamer. Vanaf uw ontbijttafel stijgen de 

warme koffiedampen op. Uw krant ligt voor u. U kijkt even op en kijkt naar 

buiten. Links van u torent de Euromast fier boven de stad uit. Recht voor u 

vliegen vogels op vanuit Het Park. De Nieuwe Maas kabelt rustig voort. 

Ontelbare schepen zijn in de loop van de tijd langsgevaren. Uw oog volgt 

een van de watertaxi's die net de Parkhaven verlaat en koers zet richting de 

Erasmusbrug. De SS Rotterdam aan de overkant van het water ligt er 

prachtig bij. Wat een voorrecht. U prijst zich gelukkig. 





Gelegen op de vierde verdieping van het Mercurius gebouw ligt een 

prachtig ruim en licht 3 kamer appartement van maar liefst 94 m2. Grote 

ramen laten via de west- en zuidzijde veel licht naar binnen. De plafonds van 

2m60 helpen natuurlijk ook mee. Het ruime balkon van 8,5 m2 ligt in het 

verlengde van de slaap- of studeerkamer en is tevens zuid georiënteerd.   






De Indeling


De woonkamer van maar liefst 46,5 m2 beschikt over vloerverwarming en de 

screens aan de buitenzijde houden de zon buiten op de warmste dagen van 

het jaar. Deze kunt u zelfs volautomatisch laten opereren. De strakke 

greeploze lichte keuken, voorzien van composiet werkblad en Plasmanorm 

luchtzuivering, bevindt zich tevens in deze ruimte.





Het toilet en de badkamer zijn volledig betegeld. De ruime badkamer 

beschikt naast een inloopdouche en wastafel, tevens over een ligbad. Beide 

ruimtes bevatten inbouwspots. 





De master bedroom is bijna even lang als breed. In totaal 16,5m2. Naast een 

tweepersoonsbed en kasten, heeft u ruimte genoeg voor een uitgebreide 

passessie voor een avond uit.


De tweede slaapkamer is 8m2 en kan tevens dienst doen als logeer-, 

studeer- of thuiswerkkamer.






Bergruimte


Een ruim bemeten inpandige berging herbergt de wasmachine en droger en 

biedt daarnaast nog ruimschoots opberggelegenheid. 


Naast de inpandige berging, beschikt u tevens over een berging in de 

onderbouw. Als u geen gebruik wenst te maken van de gedeelde 

fietsenstalling, kunt u hier veilig uw fietsen opslaan.


Tevens is er een parkeerplaats op niveau -1.








VRAAGPRIJS 

€ 450.000 K.K.
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De Müllerpier


DD Müllerpier kenmerkt zich door een urbanistische mix van moderne gebouwen en oude pakhuizen. U zit net 

buiten de grote drukte, maar heeft toch alle voorzieningen dichtbij. Op de pier kunt u sporten, boodschappen doen 

en recreëren. En ook de fijnproevers komen ruimschoots aan hun trekken. 





Het Park hadden we al even besproken, u ziet het liggen vanuit de woonkamer. Het ligt net aan de overkant van het 

water aan de voet van de Euromast. Dit is voor veel Rotterdammers toch wel het mooiste park van de stad. Het twee 

sterren restaurant Parkheuvel waar Erik van Loo de scepter zwaait kunt u aanlopen. Op een mooie zomerse dag 

kunt u bij Parqiet of Dudok In Het Park genieten van een heerlijke kop koffie met gebak.





Met de fiets bent u in mum van tijd in het centrum. Ook zijn er goede verbindingen met het openbaar vervoer. De 

tram en metro bevinden zich op loopafstand. Uitvalswegen zijn nabij. De grote verkeersaders brengen u snel 

richting zowel de A16 als de A20. Ook Rotterdam Zuid bereikt u snel via de maastunnel. 






Samengevat


10 bouwlagen bovengronds, 2 parkeerlagen ondergronds. In totaal ruim 36 meter hoog.


Bouwjaar 2009


Gelegen op eigen grond


Actieve VVE met maandelijkse bijdrage van € 166,92 voor appartement en berging.


Woonoppervlakte ca. 94 M2, inhoud ca. 278 M3


Zeer goed geïsoleerd


Verwarming en warm water middels stadsverwarming


Woonkamer voorzien van vloerverwarming


Videofooninstallatie


Gemeenschappelijke fietsenberging in de onderbouw


Parkeerplaats (EUR 25.000, verplichte afname)


Energielabel A+


Berging in de onderbouw


Oplevering in maart 2022
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Veel lichtinval in de kamers

Een modern

en ruim 


appartement

met een

 prachtig 

uitzicht
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De historie


die Rotterdam

rijk is, gevangen


in één 

oogopslag
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Een urbanistische mix van moderne 
gebouwen en oude pakhuizen.
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De Euromast en 

Het Park
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De entree heeft 


een intercom

met video
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PLATTEGROND



16

PLATTEGROND
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LOCATIE OP DE KAART
MULLERKADE 653  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:

Randy Bouman

Actief in en om Rotterdam
Makelaar

06-24630050

randybouman@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


