
Cargadoorskade 12


Rotterdam

Vraagprijs € 737.000,- 



Omschrijving
EEN ROYALE KADEWONING GELEGEN OP EEN VAN DE MOOISTE PLEKJES VAN KOP VAN 
ZUID



Deze unieke kadewoning (4 woonlagen) heeft maar liefst ca. 177 m2 woonoppervlakte, een 
speelse indeling en diverse royale buitenruimtes. Een perfecte gezinswoning! De goede 
afwerking brengt veel sfeer met zich mee waardoor de woonbelevenis optimaal wordt. Door 
de ligging op de Kop van Zuid heb je een perfecte combinatie van rust, groen en 
levendigheid.



Dit bijzondere huis is praktisch in gebruik en voorzien van alle luxe. Er is een fraai gelegen 
dakterras op het zuidwesten met een fantastisch uitzicht op de jachthaven voor. De 
achterkant grenst aan een afgesloten grote binnentuin, met veel groen en 
speelmogelijkheden voor kinderen. De woning heeft de mogelijkheid om twee auto`s te 
parkeren op eigen terrein, afgesloten van de openbare weg.



De Kop van Zuid is een hippe locatie waar 24 uur per dag geleefd wordt. Een internationale 
hotspot waar de dynamiek van wonen, werken en recreëren in de stad volledig tot zijn recht 
komt. In deze buurt komen ook oud & nieuw mooi samen. De spectaculaire hoogbouw zorgt 
voor een moderne sfeer en een aantal historische gebouwen van het voormalig havengebied 
springen er tussen uit. Prachtig! Het beroemde Hotel New York is kenmerkend en bevindt 
zich op de kop van de nabijgelegen Wilhelminapier. Aan de Cruise Terminal leggen 
regelmatig imposante cruiseschepen aan waardoor er altijd iets te bekijken valt. Zin in een 
avondje uit? Zowel de oude pakhuizen als de nieuwe torens bieden een breed scala aan 
restaurants en barretjes en je kunt er  de Foodhallen bezoeken. Ook het Nieuwe Luxor 
Theater, Lantaren Venster en het Nederlands Fotomuseum zijn hier te vinden voor gezellige 
en culturele activiteiten. Door de verbinding met de befaamde Erasmusbrug en het openbaar 
vervoer (tram en metro) is het bruisende stadscentrum binnen no time te bereiken (ook met 
de fiets). Tevens bevindt zich hier ook de opstapplaats voor de watertaxi. Beleef het hier 
allemaal!



VERKOPER AAN HET WOORD



"Het gelukkige straatje.” Vanuit het appartementencomplex wordt onze kade zo genoemd.

Want zij hebben zicht op onze verkeersvrije, stille kade. Op warme dagen komen buren 
regelmatig spontaan op de kademuur zitten om samen om wat te drinken. De kinderen leren 
er fietsen. We hebben vanaf iedere etage ruim zicht op de boten in de haven die op en neer 
gaan op het tij. De meeste boten zijn bewoond. In de donkere wintermaanden worden er 
lichtsnoeren in de masten gehangen, dat ziet er gezellig uit.

En op de 'Teletubbie-heuvel' in de enorme afgesloten binnentuin spelen de kinderen van ons 
blok met elkaar.










Het is vooral een licht en zonnig huis. We gaan weg met warme herinneringen, we vinden het 
jammer dat we de prachtige vijgenboom niet mee kunnen nemen die elk jaar tientallen 
eetbare vijgen geeft. We hopen dan ook dat de volgende bewoners net zo kunnen genieten 
van deze bijna dorpse plek midden in de grote stad.



INDELING



BEGANE GROND

Vanaf de kade kom je binnen in de entree (met meterkast) welke toegang heeft tot de royale 
woonkeuken. De ruimte is heerlijk licht door de grote raampartijen. In combinatie met de 
gietvloer is de woonkeuken erg ruimtelijk. Direct aan de linkerkant tref je de stijlvolle open 
keuken aan met een vaatwasser, gaskookplaat, een brede heteluchtoven, een koelkast en 
een vriezer. Verder is er veel plek voor een gezellige eettafel waar je veel vrienden en familie 
kan ontvangen. Een woonkeuken vol gezelligheid! Aan de voorzijde heb je openslaande 
deuren naar het terras (zuiden) -. Hier vandaan kijk je uit over de luxe en sfeervolle 
Entrepothaven. Een heerlijke plek om lekker te genieten van de zon en het unieke uitzicht! De 
openslaande deuren komen 's zomers extra goed van pas als je lekker staat te koken of 
plaats neemt aan de grote eettafel. De buitensferen haal je hier naar binnen! 

Aan de achterzijde is er een bergruimte waar vandaan je in de afgesloten gezamenlijke 
binnentuin komt. Direct achter de woning heb je een stuk eigen terrein op het noordoosten, 
groot genoeg om 2 auto's te parkeren. De parkeerplaatsen bereik je via de afsluitbare 
gemeenschappelijke weg achter de woningen. Het eigen terrein grenst aan de enorme 
gemeenschappelijke groene binnentuin. Ideaal voor kinderen! Aan buitenruimtes heb je in 
deze woning absoluut geen gebrek. Op de begane grond bevindt zich ook nog een toilet.



1E VERDIEPING

Riante living met een prachtig uitzicht. De stoere en speelse vide zorgt ervoor dat de living in 
contact staat met de woonkeuken. Het leefgedeelte is uitgestrekt over de volledige lengte 
van het pand en is gemakkelijk in te delen. De huidige eigenaar heeft aan de achterkant een 
kantoorplek met uitzicht op de binnentuin. Realiseer hier een comfortabel zitgedeelte en hou 
voldoende plek over voor bijvoorbeeld een extra eettafel. Daarbij heb je vanaf deze etage 
toegang tot het kleine balkon op het zuiden.



2E VERDIEPING

Middels de overloop kom je in de twee riante slaapvertrekken. De slaapkamer 1 aan de 
voorzijde kijkt wederom uit over de bruisende jachthaven en de slaapkamer aan de 
achterzijde kijkt uit over de tuinzijde. Deze kamer, voorheen 2 kamers, is desgewenst 
eenvoudig weer te splitsen.

In het midden van deze verdieping is de badkamer gevestigd. Deze beschikt over alle 
benodigdheden zoals een ligbad, separate douche, een toilet en een dubbele wastafel. 
Tegenover de badkamer is er een handige inpandige kast met de wasmachine- en 
drogeraansluiting en de cv-opstelling.






3E VERDIEPING

Deze slaapverdieping is een beleving voor een ieder. Zo is er plek voor een grote kledingkast 
en er is ook een waanzinnig zonneterras (ca. 18 m2). Hier geniet je niet alleen optimaal van 
de zon maar ook weer van het fantastische levendige uitzicht over de Entrepothaven. Door 
de vele buitenruimtes is er altijd wel een aangenaam plekje te vinden om te vertoeven in de 
buitenlucht.



LIGGING

Wonen te midden van moderne stadsarchitectuur en cultureel erfgoed zoals het 
Entrepotgebouw, De Hef, het Poortgebouw, Hotel New York en het sfeervolle Noordereiland. 
Een locatie waar je je nooit hoeft te vervelen, waar je wonen en werken kunt combineren of 
waar je je vrienden wilt ontvangen. Op loopafstand: het Luxortheater, Lantaren Het Venster, 
het Fotomuseum en Las Palmas. Voor watersportliefhebbers ligt de Entrepothaven aan je 
voeten.



PLUSPUNTEN VAN HET HUIS



- Speelse indeling en diverse royale buitenruimtes;

- Dakterras op het zuidwesten met een fantastisch uitzicht op de jachthaven;

- Afgesloten grote binnentuin, met veel groen en speelmogelijkheden voor kinderen;

- Twee eigen parkeerplaatsen op eigen terrein;

- Geheel voorzien van dubbele beglazing;

- Een inpandige berging.



BIJZONDERHEDEN



- Grond 88 m2

- Gelegen op erfpachtgrond t/m 08-02-2093, waarvan de canon is afgekocht t/m 08-02-2044

- Bouwjaar 1995

- Woonoppervlakte ca. 177 m2

- Inhoud van de woning ca. 600 m3

- Verwarming: CV, Type ATAG d.d. 2016

- Energielabel B

- Buitenschilderwerk gedaan in 2021

- Oplevering voorkeur verkoper 1 september 2022



INTERESSE? MAAK DAN SNEL EEN AFSPRAAK!

Ons advies is om bij het kopen van uw nieuwe woning uw eigen NVM makelaar mee te 
nemen.



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.



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'



"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.”



Kenmerken
Soort herenhuis

Type tussenwoning

Aantal kamers 5

Woonoppervlakte 177 m²

Perceeloppervlakte 88 m²

Inhoud 600 m³

Bouwjaar 1995

Tuin achtertuin, voortuin

Verwarming c.v.-ketel

Isolatie dakisolatie, muurisolatie, 

vloerisolatie, dubbel glas, 

volledig geisoleerd



















360° tour

https://api.zien24.nl/tools/orders/0414157/preview/360/1288715


Kadastrale gegevens
Adres Cargadoorskade 12
Postcode/Plaats 3071 AW Rotterdam
Sectie / Perceel Q / 5881
Oppervlakte 88 m²



Plattegrond






Plattegrond






Plattegrond






Plattegrond






Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Optioneel

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/
dimmers

X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te 
weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 

Overig, te weten

 - schilderij ophangsysteem X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - magnetron X

 - oven X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X



Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Optioneel

 - Quooker X

 - koffiezetapparaat X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - Wastafel spiegelkasten X

 - Medicijnkastje boven toilet badkamer X

 

Woning - Exterieur/installaties/
veiligheid/energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige 
inbraakpreventie

X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Waterslot wasautomaat X

Oplaadpunt elektrische auto X



Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Optioneel

Bamboe zonwering op terras X

Opspanbaar zonnedoek met stalen 
montagesysteem op terras

X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - CV Combiketel X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Grijze rechthoekige plantenbakken op 
terras

X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X



Disclaimer
Naar aanleiding van de bezichtiging en informatieset heeft u wellicht vragen. Bel gerust. 
Uiteraard zijn de eigenaar en wijzelf benieuwd naar uw reactie - positief of negatief - die 
horen wij graag van u!

Hoofdlijnen bij de verkoopprocedure
1. Bezichtiging uitsluitend na afspraak met de makelaar.

2. Zodra er overeenstemming is bereikt over de koopsom, de opleveringsdatum en alle 
overige voorwaarden, zal er een koopakte worden opgemaakt conform het NVM-model.

3. Indien een financieringsvoorbehoud wordt gevraagd en door verkoper wordt 
geaccepteerd, geldt dit voor een periode van circa 4 weken.

4. Indien van toepassing zal de zgn. ouderdomsclausule in de koopakte worden 
opgenomen: Koper verklaart ermee bekend te zijn dat deze woning (en bijgebouwen) 
meer dan ... jaar oud zijn, wat inhoudt dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld  
mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Verkoper staat niet in 
voor de fundering, vloeren, de leidingen van elektriciteit, water en gas, de riolering en de 
afwezigheid van doorslaand en/of optrekkend vocht. Bouwkundige gebreken worden 
geacht niet belemmerend te werken op het in artikel 6.3. (van de koopakte) omschreven 
(woon) gebruik en met ingang van de datum van de eigendomsoverdracht vrijwaart 
koper de verkoper voor bekende en onbekende, zichtbare en onzichtbare gebreken.

5. Oplevering: in de huidige staat met alle daarbij behorende rechten, aanspraken, 
zichtbare en onzichtbare gebreken (voorzover bij de verkopende partij niet bekend), 
heersende en lijdende erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en vrij van hypotheken, 
beslagen en inschrijvingen daarvan. Baten en lasten worden door de notaris naar rato 
verrekend per de datum van de eigendomsoverdracht.

6. Waarborgsom/ bankgarantie: tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen 
wordt door koper bij ondertekening van de koopakte een waarborgsom gestort bij de 
notaris ten bedrage van 10 % van de koopsom. In plaats van de waarborgsom kan koper 
een schriftelijke bankgarantie stellen, mits deze bankgarantie onvoorwaardelijk is 
afgegeven door een in Nederland gevestigde bankinstelling.

7. 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 de meting.

8. Het risico t.a.v. eventuele bodem- en/of grondwaterverontreiniging komt -al dan niet na 
een uitgevoerd grond- en/of grondwateronderzoek- met ingang van de datum van de 
eigendomsoverdracht voor rekening van koper met vrijwaring daarvan voor verkoper. 



9. Er kan sprake zijn van roerend goed waarbij het fiscaal van belang is dat partijen 
overeenstemming bereiken over de splitsing van de koopsom.

10. Rechtsgeldige koopovereenkomst pas na ondertekening. Een mondelinge 
overeenstemming tussen de particuliere verkopers en de particuliere koper is niet 
rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van rechtsgeldige 
koopovereenkomst als de particuliere verkoper en de particuliere koper de 
koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgelijk 
Wetboek.
Dit betekent dat verkoper uit juridisch oogpunt kan ingaan op het voorstel van partij 2. 
Er bestaan voor de verkoper drie mogelijkheden:

I. Verkoper zet zijn handtekening onder de koopovereenkomst met u als koper en 
gaat niet in op het bod van partij 2.

II. Verkoper stelt u op de hoogte van de nieuwe gegadigde, partij 2. Over de hoogte en 
de voorwaarden van het voorstel van partij 2 worden aan u geen mededelingen 
gedaan. Vervolgens geeft verkoper u en partij 2 de gelegenheid om een nieuw bod 
uit te brengen binnen een nader te bepalen termijn. Daarna beslist verkoper welk 
bod hij accepteert dan wel met welke partij hij verder in onderhandeling treedt.

III. Verkoper neemt afscheid van u. Verkoper treedt in onderhandeling met partij 2 dan 
wel accepteert het bod van partij 2.

N.B. Genoemde hoofdlijnen hebben niet de strekking uitputtend te zijn; al naar gelang de 
situatie vereist, kunnen door verkoper voorwaarden worden toegevoegd. Ook kan het nodig 
zijn genoemde hoofdlijnen nader uit te werken in de koopakte/akte van levering. 

Bij het samenstellen van deze brochure zijn we nauwkeurig te werk gegaan, aan onjuistheden 
en/of onvolkomenheden kunt u echter geen rechten ontlenen.



Oudehoofdplein  4

3011 TM, Rotterdam

Telefoon: 010 414 76 00

rotterdam@vanherk.nl

Interesse of vragen?


