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Katendrechtse Lagedijk 361 C

Omschrijving
CENTRAAL GELEGEN 2-KAMERAPPARTEMENT (MOGELIJKHEID TOT
CREEREN EXTRA SLAAPKAMER) OP EIGEN GROND, MET ZEER RUIME
WOONKAMER EN 2 GROTE BALKONS!
Gelegen aan de Katendrechtse Lagedijk, nabij Katendrecht en Zuidplein, ligt dit
ruime 2-kamperappartement op eigen grond, met ca. 62 m² woonoppervlakte
en een zeer actieve Vereniging van Eigenaren. Er is voldoende ruimte om
gemakkelijk een extra slaapkamer te creëren. Daarnaast zorgt de
aanwezigheid van 2 balkons ervoor dat je de keuze hebt om in de zon te zitten
of even lekker de schaduw op te zoeken als je dat prettig vindt.
De ligging is zeer centraal nabij! Dichtbij vind je de hotspotgebieden
Katendrecht en Kop van Zuid, de SS Rotterdam en de Euromast. In de buurt
vind je alles wat je nodig hebt: verschillende winkelcentra (Zuidplein),
supermarkten, avondwinkels, speciaalzaken en talloze culturele en culinaire
hotspots. Katendrecht is slechts 10 minuten fietsen, waar je kunt genieten van
een hapje en een drankje in de Fenix Food Factory of op het Deliplein. Je bent
ook zo op de Wilhelminapier met o.a. de Foodhallen, Lantaren Venster en Hotel
New York. Voor de echte smaakliefhebbers is er bij het Afrikaanderplein
(eveneens 5 minuten loopafstand) elke woensdag en zaterdag de op twee na
grootste markt van Nederland met maar liefst 200 kramen. Genoeg te proeven
dus! Ook woon je op 10/15 minuten fietsen van het bruisende centrum. Regent
het? Het openbaar vervoer (metro, tram en watertaxi) stopt nagenoeg voor de
deur en is net zo makkelijk. Een dagje de stad uit? Dan pak je gemakkelijk de
trein op Station-Zuid. Daarnaast zit in no-time op de snelweg. De ideale
uitvalsbasis dus!
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INDELING
BEGANE GROND
Gesloten entree met brievenbussen-/bellentableau, trappenhuis en toegang tot
de bergingen in de onderbouw.
TWEEDE VERDIEPING
Entree, hal met meterkast, toiletruimte en toegang tot alle vertrekken. Aan de
de voorzijde de keuken met aansluiting voor een wasmachine en toegang tot
het eerste balkon op het zuidoosten. Doorloop naar de doorzon woonkamer
met veel lichtinval welke makkelijk is op te delen in een zit- en eetgedeelte. Aan
de achterzijde de zeer ruime slaapkamer met 2 maal dubbele openslaande
deuren naar het tweede balkon over de gehele breedte van het appartement!
De betegelde badkamer is voorzien van inloopdouche en wastafel.
PLUSPUNTEN VAN HET HUIS
- Centrale ligging nabij diverse voorzieningen;
- Gedeeltelijk voorzien van kunststof kozijnen en dubbele beglazing;
- Zeer ruime en vooral lichte woonkamer;
- 2 balkons;
- Riante slaapkamer;
- Geen bovenburen;
- Geheel in te richten naar eigen smaak;
- Eigen berging in de onderbouw.
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DETAILS
- Bouwjaar 1950;
- Woonoppervlakte circa 62 M²;
- Gebouwgebonden buitenruimte ca. 10 M2;
- Inhoud circa 202 M³;
- Warmwater middels geiser;
- Actieve Vereniging van Eigenaars, bijdrage circa € 113,44 per maand;
- Oplevering kan snel.
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.
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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
62 m²

Soort
Type
Aantal kamers
Woonoppervlakte
Inhoud
Bouwjaar
Verwarming
Isolatie

1950

1

Portiekflat
Appartement
2
62 m²
202 m³
1950
Elektrische verwarming
Gedeeltelijk dubbel glas

KADASTER

Kadastrale gegevens
Adres
Katendrechtse Lagedijk
361 C

Postcode/plaats
3083 GH, Rotterdam

Sectie/perceel
Gemeente Charlois,
Sectie E, Nummer 4945

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.

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

2.

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.

3.

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.

Interesse of
vragen?
Oudehoofdplein 4
3011 TM ROTTERDAM
Telefoon: 010 414 76 00
rotterdam@vanherk.nl
vanherk.nl

Jouw toekomst

