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Algemeen

– Basisschool op loopafstand
– Winkelcentrum Hesseplaats op zeer korte afstand.

Erfpacht van deze woning is afgekocht tot 11-04-2100

– Openbaar vervoer op loopafstand

In de gewilde, rustige en kindvriendelijke wijk Ommoord is deze eengezinswoning gelegen. 4 
slaapkamers, waarvan 1 op de begane grond, en een zeer riante achtertuin op het westen. 
Diverse faciliteiten op korte afstand van de woning.



Ivoordistel 52

Buurt Ommoord heeft afgerond een totale oppervlakte van 448 hectare, waarvan 435 land 
en 13 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.895 
adressen per km2. Er wonen 13.080 huishoudens in buurt Ommoord. Postcode 3068 is de 
meest voorkomende postcode in buurt Ommoord. Buurt Ommoord ligt binnen Wijk Prins 
Alexander in de gemeente Rotterdam.

LOCATIE



PRIJS:     € 249.000,= K.K.

TYPE OBJECT:   Tussenwoning
SOORT BOUW:   BESTAANDE BOUW
BOUWJAAR:   1973

AANVAARDING:   IN OVERLEG

9m2. Hierin bevinden zich ook de wasmachine en droger aansluiting.

Slaapkamer 1:

Slaapkamer 2:

– riante achtertuin gelegen op het westen

Begane grond:

Achterzijde van de woning ca. 34m2 vanuit de woonkamer toegang tot de zeer riante 
achtertuin.

Overloop, hier vanuit toegang tot 3 slaapkamers en de badkamer.

ca. 17m2 voorzien van een hoekopstelling keuken met diverse inbouwapparatuur. De 
woonkeuken is heerlijk licht door een geplaatste lichtkoepel.

Badkamer:

Tuin:

Vanuit de woonkeuken toegang tot de bijkeuken/berging:

Op de begane grond bevindt zich ook een slaapkamer/werkkamer ca. 6,5m2

4,64×2,82m gelegen aan de voorzijde van de woning

1,80×3,05m gelegen aan de achterzijde van de woning

INDELING:

2,75x 3,05m gelegen aan de achterzijde van de woning

1,60×2,70m voorzien van ligbad met douche, wastafelmeubel en toilet.

Woonkamer:

Woonkeuken:

Ruime entree waar vanuit toegang tot het toilet en naar de woonkamer.

Slaapkamer 4 / Werkkamer:

1e etage:

Slaapkamer 3:

Zeer riante tuin ca. 16×4,75m gelegen op het westen. Doordat de tuin erg diep is, is er 
altijd wel een plekje met zon of juist met schaduw te vinden. Tevens in de achter tuin een 
vrijstaande houten berging van ca. 2,70×3,75m

Bijzonderheden:
– erfpacht afgekocht tot 11-04-2100

– kindvriendelijke rustige wijk
– diverse faciliteiten op korte afstand van de woning
– gunstige ligging t.o.v. uitvalswegen

– 4 slaapkamers waarvan er 1 op de begane grond
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Bron: allecijfers.nl

















Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 4 februari 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Hillegersberg
B
5024

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: Huizen010
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