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Thomas Mannplaats 472

Omschrijving
Een ruim 2 (voorheen 3) kamer appartement op de 8e verdieping, met een 
heerlijk balkon op het zuidwesten in de fraaie en goed verzorgde 55+ ‘Gerard 
Goosenflat’! Het complex ligt nabij het winkelcentrum Hesseplaats, bus- en 
metrohalte, recreatievoorzieningen (Rottemeren) en uitvalswegen en biedt vele 
mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De flat is aangesloten 
op de Humanitas Servicecentrale, waar een professioneel team gedurende 24 
uur per dag beschikbaar is.



Op basis van een vergoedingensysteem is een door u zelf samengesteld 
servicepakket mogelijk voor de dagelijkse voorzieningen als huishoudelijke 
hulp, maaltijdservice, was-en linnenservice/inpandige wasserette, technische 
hulp bij kleine klussen in het huis, organisatie van persoonlijke sociale 
activiteiten en diensten als vervoer en ophalen huisvuil.

Daarnaast zijn de bewoners van de Gerard Goosenflat van harte welkom in de 
algemene ruimten op de begane grond, waar zich o.a. het restaurant, een 
gezellige bar, de kapper, schoonheidsspecialiste, fysiotherapeut e.d. bevinden.



Indeling:



Begane grond:



Afgesloten entree met video-intercominstallatie en toegang tot de royale 
centrale hal, vanwaar toegang tot de privé-bergingen, algemene fietsenberging, 
liftinstallatie, trappenhuis, gemeenschappelijke tuin en de faciliteiten.
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Omschrijving
8e verdieping:



Meterkast op de galerij. 



Entree/hal met toegang tot alle vertrekken. In de hal bevindt zich het toilet met 
fontein.



Vanuit de hal is er toegang tot de ruime badkamer welke is voorzien van een 
douche, wastafel en tweede toilet. De badkamer is tevens bereikbaar vanuit de 
slaapkamer. 



De zeer riante slaapkamer (voorheen twee slaapkamers) biedt toegang tot 
zowel de badkamer, de woonkamer en het zonnige balkon (zuidwesten). Indien 
gewenst is dit zeer eenvoudig terug te brengen naar twee slaapkamers. 



De woonkamer is voorzien van elektrische zonwering, toegang tot het balkon 
en videofooninstallatie.



Open keuken in hoekopstelling met naastgelegen berging voorzien van 
wasmachineaansluiting. 



De woning is rolstoeltoegankelijk.
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Omschrijving
Bijzonderheden:



- Bouwjaar circa 1999;

- De woning ligt op eigen grond en beschikt over een berging alsmede 
algemene fietsenstalling op de begane grond; 

- Actieve Vereniging van eigenaren met een maandelijkse bijdrage van circa 

€ 200,- (bij huur voor rekening verhuurder);

- Door de ligging op de 8e verdieping biedt het appartement prachtig vrij 
uitzicht;

- Oplevering in overleg, kan per direct;

- De Gerard Goosenflat is aangesloten op de Humanitas Servicecentrale.



Meer informatie hierover vindt u op www.stichtinghumanitas.nl/home/
homepage/locaties/gerard-goosenflat/



KORTOM: Een gastvrije omgeving. Waar u alle ruimte heeft om prettig te leven. 
De Gerard Goosenflat is een levendig wooncomplex in het Rotterdamse Prins 
Alexander, gelegen in een rustige woonwijk met veel groen. Voor iedereen is 
alle zorg en hulp binnen handbereik.



Thomas Mannplaats 472

Omschrijving
Toelichtingsclausule NEN2580:

De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld 
om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van 
een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in 
meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.



"Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. 
Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige 
onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle 
opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.”



Koopovereenkomst pas rechtsgeldig na ondertekening:

Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de 
particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er 
is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de 
particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort 
uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge 
overeenstemming per e-mail of een toegestuurd concept van de 
koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een 'ondertekende 
koopovereenkomst'.



KENMERKEN

Basiskenmerken

85 m² 1999 1

Soort Portiekflat
Type Appartement
Aantal kamers 2
Woonoppervlakte 85 m²
Inhoud 250 m³
Bouwjaar 1999
Tuin Geen tuin
Garage Geen garage
Verwarming Stadsverwarming
Isolatie Dubbel glas

























VIRTUEEL BEZICHTIGEN

Woningvideo en 360° foto’s
Klik op onderstaande iconen, of ga naar onze website, voor het bekijken van de 
woningvideo en de 360° foto’s.

https://api.zien24.nl/tools/orders/0411766/preview/360/1244716


KADASTER

Kadastrale gegevens

Adres

Thomas Mannplaats 472




Postcode/plaats

3069 NJ, Rotterdam




Sectie/perceel	

Gemeente Hillegersberg, 
Sectie B, Nummer 6464 









PLATTEGROND



OOK JE HUIS VERKOPEN?

Verkoopprocedure
Snel en goed verkopen

Juist nu is het moment om jouw huis te verkopen. Ook in deze huizenmarkt 
blijft verhuizen een ingrijpende gebeurtenis waarvoor veel geregeld moet 
worden. Als ervaren makelaars regelen we het complete verkoopproces goed 
en snel. Zoals succesvol onderhandelen voor de beste verkoopprijs. Een goed 
begin van jouw toekomst. 




Thuis in jouw straat

Grote kans dat we jouw koper al kennen. Met lokale vestigingen verspreid over 
Zuid-Holland en jarenlange makelaarservaring zijn we ook in jouw buurt 
bekend. En we zijn niet alleen thuis in de regio. Het verkoopproces kent voor 
ons ook geen geheimen. Omdat de focus van onze makelaars op 
klanttevredenheid ligt, denken we altijd met je mee en gaan wij voor jouw 
toekomst. Of het nu gaat om promotie op Funda, lastige belastingregels of de 
onderhandeling voor de best haalbare prijs. Zo haal je maximaal resultaat met 
de verkoop van jouw huis.




Wij kennen de waarde van jouw huis

Benieuwd wat jouw huis zal opbrengen? Misschien zit er meer in dan je denkt. 
Onze makelaars weten de waarde van jouw huis en komen je dat graag 
vertellen. Zo kom je te weten wat een reële vraagprijs is. Met die waardevolle 
informatie kun je echt gaan denken aan jouw toekomst.



Neem contact op met onze vestiging bij jou in de buurt:

Van Herk Makelaardij Capelle aan den IJssel: 010 25 82 900



DISCLAIMER

Belangrijke voorinformatie
1.



2.

















3.

Bezichtiging(en) vinden uitsluitend plaats na afspraak met de makelaar.

 

Indien u na een bezichtiging een bod wenst uit te brengen op de woning kunt u 
dit via het biedingsformulier in uw Move account doen. Deze kunt u vinden 
onder het kopje ‘Bod uitbrengen’. Uw bieding dient te bestaan uit:

- Een bedrag in euro’s kosten koper;

- Eventueel aangevuld met ontbindende voorwaarde voor financiering, waarbij 

  wij u vragen aan te geven welk bedrag u wilt lenen;

- Opleveringsvoorkeur;

- Eventuele overige voorbehouden.

 

Zodra er overeenstemming is bereikt over de koopsom, de opleveringsdatum en 
alle eventuele overige voorwaarden, zal er een koopovereenkomst worden 
opgemaakt conform het NVM-model met mogelijk onderstaande toevoegingen:

- AVG (Algemene verordening gegevensbescherming);

- Niet zelf bewoningsclausule;

- Ouderdomsclausule;

- Digitale ondertekening;

- Doorhaling hypotheek;

- Energielabel;

- Taxatie.



4. Een mondelinge overeenstemming tussen particuliere verkopers en particuliere 
kopers is niet rechtsgeldig. De koop is pas rechtsgeldig na ondertekening van 
de koopovereenkomst. De koopovereenkomst is op zijn beurt pas 
rechtsgeldigals de particuliere verkoper en de particuliere koper de 
koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk 
Wetboek.

5. Ten aanzien van plattegronden, tekeningen en schetsen: De Meetinstructie is 
gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer 
eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie 
van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in 
meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van meting. Indien koper de 
gebruiksoppervlakte essentieel vindt, wordt hij altijd voor ondertekening van de 
koopovereenkomst in de gelegenheid gesteld om zelf een meting uit te voeren.



Jouw toekomst

Interesse of 
vragen?
Fluiterlaan 421

2903 HN CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Telefoon: 010 25 82 900

capelle@vanherk.nl

vanherk.nl


