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Appartement op de 22e 

verdieping met uitzicht 

op de skyline.

Ideaal ingedeeld 

appartement; met twee 

goede slaapkamers.

Groot, circa west/

zuidwestelijk gelegen 

terras
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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

97 m²
INHOUD

294 m³

BOUWJAAR

2002
KAMERS

3
SLAAPKAMERS

2

STAAT VAN ONDERHOUD:


goed





VERWARMING:


stadsverwarming





ENERGIELABEL:


B


TERRAS:



West / zuidwest





PARKEREN:



betaald parkeren, 

parkeervergunningen





BERGING:



ja
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KOM VERDER
PEGASUSWEG 120 B

Wat heb je aan een mooie skyline als je er zelf middenin woont? Voor wie 

zich deze vraag stelt is één van de hoogste woontorens van Rotterdam-

Alexander gebouwd... Je kijkt vanuit dit appartement op de 22e verdieping 

namelijk over Het Lage Land en het Kralingse Bos zo naar die immer 

veranderende (prachtige) skyline van Rotterdam. Wil je graag een vrij uitzicht 

en dagelijks beleven hoe groen Rotterdam eigenlijk is? Dan zou ik hier een 

kijkje komen nemen.





Aan de rand van winkelcentrum Alexandrium is aan het begin van dit 

millennium een ware skyscraper gebouwd. Ideaal qua bereikbaarheid 

richting de stad (via de Hoofdweg en de Bosdreef ben je er zo) en de 

opritten naar de A20 of de A16 zijn ook nabij. Je woont bijna bovenop station 

Rotterdam-Alexander en dus zijn diverse bus- en metrolijnen op loopafstand. 

Dat klinkt alsof het druk is... maar op de 22e verdieping woon je in een oase 

van rust (en uitzicht).





Het is een ideaal ingedeeld appartement; met twee goede slaapkamers, een 

praktische bijkeuken en een heerlijk ruime woonkamer. En vergeet het 

grote, circa west/zuidwestelijk gelegen terras niet. Zonnig en met een 

uitzicht dat nooit verveelt.





Je komt binnen in een verzorgde hal met rechts de keurige badkamer. Niet 

het meest modern (eerste eigenaar), maar kan in principe nog jaren mee. Wil 

je 'm toch vernieuwen? Je hebt voldoende ruimte om hier iets heel moois en 

eigentijds van te maken! Aansluitend aan de badkamer liggen de beide 

slaapkamers, ieder met een lengte van circa 5m29. Beide slaapkamers zijn 

aan het balkon gelegen waardoor de zon 's middags géén vrij spel heeft en 

de kamers dus relatief koel blijven. Links in de hal bevindt zich het toilet.





De woonkamer is voorzien van een flinke raampartij om dat 

eerdergenoemde uitzicht prachtig te omlijsten. TV? Niet nodig... 's avonds als 

het donker wordt, wordt het uitzicht zo mogelijk nog mooier. Of wat denk je 

van de prachtige zonsondergangen die je hier als bonus gaat krijgen?





Tegen de achterwand staat nu de L-vormige keuken. Prima bruikbaar maar 

een nieuwe eye-catcher is ook goed voor te stellen op deze plek. Gelijk 

aansluitend bevindt zich de handige bijkeuken/wasruimte. Een ideale plek 

voor je overschot aan keukenmachines en voorraad hagelslag.











VRAAGPRIJS 

€ 350.000 K.K.
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Bijzonderheden:


- Actieve VvE met huismeester op locatie


- Balkon op West/Zuidwest


- Erfpacht afgekocht tot 2049


- Ideale bereikbaarheid





Makelaar:


Remko Schrijver
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Lengte slaapkamers circa 5m29

BEIDE 

SLAAPKAMERS


ZIJN

AAN HET 

BALKON 

GELEGEN
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RECHTS 

VAN 


DE HAL 

BEVINDT 

ZICH DE 

KEURIGE 


BADKAMER
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VERZORGDE HAL
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PLATTEGROND
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LOCATIE OP DE KAART
PEGASUSWEG 120 B  ROTTERDAM
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - planchet X

 - toiletkast X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Rookmelders X

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN

(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:

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


