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Omschrijving
VERASSEND RUIM 4-KAMER HOEKAPPARTEMENT MET 3 SLAAPKAMERS, 
BIJNA 90 M2 WOONOPPERVLAKTE, ZEER RUIM BALKON, EIGEN BERGING IN 
DE ONDERBOUW EN GESITUEERD AAN DE RAND VAN HET CENTRUM!



Gelegen aan de Vondelweg, nabij alle voorzieningen die het bruisende centrum 
van Rotterdam te bieden heeft, ligt dit ruime 4-kamperappartement, met bijna 
90 m² woonoppervlakte en een zeer actieve Vereniging van Eigenaren. 



Laat je verrassen door de fijne sfeer en de grote ruimtes! Dit appartement heeft 
een zeer praktische indeling en is relatief makkelijk naar eigen smak te maken. 
Door de aanwezigheid van 3 ruime slaapkamers is er voldoende ruimte voor 
een logeerkamer, inloopkast en/of aparte thuiswerkplek. Bovendien ben je 
slechts een paar stappen verwijderd van al het fijne dat het centrum heeft te 
bieden en kan je lopend naar huis na een gezellig avondje op het terras bij bijv. 
de Gele Kanarie. Liever een BBQ? Het Kralingse Bos en de Bergse plas zijn op 
fietsafstand. Kortom: een ideaal appartement op een top locatie!



De ligging is werkelijk ideaal: zeer centraal gelegen en binnen bereik van alle 
stadsvoorzieningen. De bruisende Stadsdriehoek van Rotterdam biedt een 
unieke mix tussen wonen, werken en leven. Het gebied kenmerkt zich als 
historisch havengebied in combinatie met diverse hotspots en is dag en nacht 
in beweging. Zo zal de verveling nooit toeslaan! Op loopafstand niet alleen de 
populaire horecagelegenheden als de Oude Haven, de markthal en de Gele 
Kanarie, maar ook de centrale bibliotheek, de wekelijkse (vers)markt op het 
levendige Binnenrotteplein en diverse winkelstraten waaronder de Meent en de 
Koopgoot. 
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In deze winkelstraten zijn niet alleen de welbekende winkelketens te vinden, 
maar ook creatieve, vernieuwde en speciaalzaken zijn volop aanwezig! De 
dagelijkse boodschappen doet u bij de supermarkt in de plint van het gebouw, 
sporten doet u bij Anytime Fitness welke 24/7 open is en het openbaar vervoer 
(metro/tram) stopt voor de deur. De directe verbinding naar de stations Blaak, 
Beurs en vervolgens Rotterdam Centraal zorgt daarnaast voor een goede 
bereikbaarheid middels de trein. Uitvalswegen als de Ring Rotterdam en de 
A16 zijn gelegen op 10 minuten rijafstand. Kortom, alle voorzieningen binnen 
handbereik!



INDELING

BEGANE GROND

Gesloten entree met bellentableau en brievenbussen. Het trappenhuis biedt 
toegang tot het appartement op de 1e verdieping en de bergingen in de 
onderbouw.



EERSTE VERDIEPING

Entree, ruime hal met kast, meterkast en opstelplaats voor de cv-combiketel. 
De lichte woonkamer is erg ruim en biedt  toegang tot het balkon aan de 
voorzijde. De open keuken heeft een fijne connectie met de woonkamer en is 
daarnaast voorzien van diverse apparatuur waaronder een koel-/
vriescombinatie, extra vriezer en 5 pits-gasfornuis met oven. 



Vanuit de gang zijn alle 3 de slaapkamers te bereiken, waarbij de 
hoofdslaapkamer aan de achterzijde toegang biedt tot het zeer ruime en vooral 
zonnige balkon. Vervolgens een separate toiletruimte met fonteintje. De 
badkamer is voorzien van inloopdouche, wastafel en wasmachineaansluiting. 
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PLUSPUNTEN VAN HET HUIS

- Centrale liggen in de stad;

- Nabij verschillende horecagelegenheden zoals de Gele Kanarie, Van Santen 
etc.

- Lichte woonkamer met open keuken;

- 3 slaapkamers(!);

- Zeer ruim en vooral zonnig balkon;

- Grotendeels voorzien van dubbele beglazing;

- Eigen berging in de onderbouw;



DETAILS

- Bouwjaar 1982;

- Woonoppervlakte ca. 86 m²;

- Gebouwgebonden buitenruimte ca. 7 m²; 

- Verwarming en warmwater middels cv-combiketel

- Actieve vereniging van eigenaren, bijdrage ca. € 121,68,- per maand

- Recht van erfpacht lopend tot 11 december 2079, afgekocht tot 5 december 
2053

- Oplevering in overleg.



INTERESSE? MAAK DAN SNEL EEN AFSPRAAK! 

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

Basiskenmerken

86 m² 1982 3

Soort Portiekflat
Type Appartement
Aantal kamers 4
Woonoppervlakte 86 m²
Inhoud 280 m³
Bouwjaar 1982
Verwarming C.v.-ketel

























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/1421319/preview/video/1369570
https://api.zien24.nl/tools/orders/1421319/preview/360/1370905


KADASTER

Kadastrale gegevens

Adres

Vondelweg 22




Postcode/plaats

3031 PW, Rotterdam




Sectie/perceel	

Gemeente Rotterdam, 
Rotterdam, Sectie AE, AE, 
Nummer 998, 998, 
appartementsindex 12 en 
76 









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 Rotterdam: 010 414 76 00



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?
Oudehoofdplein 4

3011 TM ROTTERDAM

Telefoon: 010 414 76 00

rotterdam@vanherk.nl

vanherk.nl


