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Algemeen

Keurig onderhouden 4 kamer hoek-appartement op de 5e etage van het gebouw, ca. 85m2. Dit 
appartement heeft een balkon, over de hele breedte van de woning, op het zonnige zuid-
westen. De woning is netjes onderhouden en klaar voor een nieuwe eigenaar. Entree, hal en de 
woonkamer zijn voorzien van een neutrale laminaat vloer. Het sanitair van de woning voldoet 
nog helemaal aan hedendaagse standaards. Ommoord is heerlijke rustige wijk met toch alle 
faciliteiten op zeer korte afstand. Openbaar vervoer of winkels zijn allemaal op loopafstand. 
Ook de uitvals weg A20 is op een paar minuten rijden.

Erfpacht van de woning is afgekocht tot 12 maart 2098.



André Gideplaats 381

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



TYPE OBJECT:   Hoekappartement 4 kamers 5e etage

BOUWJAAR:   1971

AANVAARDING:   IN OVERLEG

SOORT BOUW:   BESTAANDE BOUW

PRIJS:     € 224.999,= K.K.

Ligging zuid-west, dus een heerlijk zonnig balkon. Het uitzicht vanaf het balkon is lekker 
groen. ca. 10m2

Slaapkamer 1:

Aan de achterzijde van de woning. ca. 13m2

Aan de voorzijde van de woning. ca. 6m2

Badkamer / Toilet:
Inloopdouche met hoekinstap, wastafelmeubel en tevens in de badkamer de wasmachine 
en droger aansluiting. Zowel de badkamer als het toilet zijn modern afgewerkt. 

INDELING:

Slaapkamer 2:

Entree,/hal: 

Woonkamer: Aan de achterzijde van de woning ca. 26m2  vloer afgewerkt met een nette, 
neutrale kleur, laminaat. Vanuit de woonkamer toegang tot het balkon.

Balkon: 

Aan de voorzijde van de woning. ca. 11m2Slaapkamer 2:Aan de achterzijde van de woning. 
ca. 13m2

Slaapkamer 3:

5e etage:
Het appartement bevindt zich aan het einde van de galerij op de hoek van het gebouw.

Ruime centrale hal waar vanuit toegang tot alle vertrekken. 

Berging:
Op de begane grond heeft it appartement een berging.

Erfpacht afgekocht tot 12-3-2098

VVE bijdrage 155,-, Voorschot stookkosten € 107,=

BIJZONDERHEDEN:

Rustige ligging op de hoek van het gebouw

ca. 85m2, 4 kamers

Lift aanwezig
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Bron: allecijfers.nl
























