
Burgdorfferstraat 31
Rotterdam



Algemeen
Gelegen in de buurt Feijenoord te Rotterdam, deze keurig onderhouden / verhuisklare  3-kamer
maisonnette op de 5e, en tevens bovenste etage, van het gebouw. Op deze etage zijn geen andere
woningen.

Genieten van heerlijk uitzicht en zelfs twee buitenruimtes. De woning beschikt over een balkon
op de Zuid-West kant, deze is bereikbaar vanuit de woonkamer. Op de etage is ook nog een
dakterras, oostelijke ligging, deze is bereikbaar vanuit slaapkamer 2.

Op 12 minuten fietsen van hartje centrum Rotterdam. Openbaar vervoer op loopafstand, en op
korte afstand van de uitvalsweg A16. Ligging van deze woning is dus ideaal.

Klussen is niet nodig en levering kan desgewenst snel.



INDELING
5e etage:
Op deze etage bevindt zich alleen deze woning, entree naar het appartement middels een afgesloten portiek.

Entree:
Open entree in het appartement aan de de achterzijde. Aan een zijde de hal naar het toilet, de trapopgang, en de
woonkamer. Aan de andere zijde het eetgedeelte en de open keuken.
Woonkamer:
ca. 18m2 aan voorzijde (zuid-west) grote raampartij hierdoor een prettig lichte woonkamer met mooi uitzicht over
Rotterdam. Vanuit de woonkamer toegang tot het balkon.
Balkon:
Zonnig gelegen op het Zuid-Westen, zeer mooi uitzicht over Rotterdam
Keuken:
Moderne en ruime open keuken voorzien van diverse apparatuur en veel werkblad.
Eetgedeelte:
Ruime eetgedeelte ca. 12 m2
Toilet:
Fontein en staande closetpot.
Etage:
Slaapkamer 1:
ca. 16m2 aan de voorzijde van de woning vanuit de kamer direct toegang tot de badkamer.
Slaapkamer 2:
ca. 11m2 aan de achterzijde van de woning. Vanuit deze slaapkamer ook direct toegang tot de badkamer. Tevens
vanuit deze kamer toegang tot het dakterras.
Badkamer;
ca. 6.5m2 voorzien van een douche, toilet, wastafelmeubel en wasmachine-aansluiting.
Bijzonderheden:
– energielabel B
– Balkon ZUID WEST, Dakterras Oost
– Eventueel snel beschikbaar
– Loopafstand openbaar vervoer
– Fietsafstand naar Rotterdam Centrum
– Uitvalsweg A16 op een paar minuten rijden
– Bovenste etage, geen andere appartementen op deze etage
– Berging op de begane grond















Scan de code voor een virtual reality indruk van deze woning in volledig 3D
















