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Algemeen
Strevelsweg 966 Rotterdam | 4 kamer appartement | 16e etage | Balkon op het zuiden | incl. prive
parkeerplaats

Wonen met een fantastisch vrij uitzicht en alle faciliteiten op loopafstand!

Dit  is een 4 kamer appartement op de 16e etage van het appartementen complex "Poort van Zuid".
Faciliteiten op loopafstand:

-Bushalte 80m

- Supermarkt 190m

- Winkelcentrum Zuidplein op  3 minuten lopen

- Basisonderwijs 610m

- Treinstation 510m

- Zuiderpark op ca. 10 minuten lopen

Overige faciliteiten:

Snelweg op ca. 3 minuten rijden

Centrum van Rotterdam op ca. 5.5km

VERKOPER AAN HET WOORD:

Wat een fijn appartement! De hoogte geeft een gevoel van vrijheid en rust. De woonkamer en balkon op
het zuiden bieden een prachtig en wijd uitzicht op het groene Zuiderpark. Hier kan je heerlijk wandelen,
sporten, barbecuen en genieten van de vele water vogels. Alle gemakken liggen op steenworp afstand: één
van de grootste winkelcentra, Ahoy, metro- en busstation, en snel met de auto overal naar toe. Thuis
aangekomen heb je altijd je eigen plek in de garage. Het moderne complex en de vriendelijke bewoners
zorgen voor een fijne sfeer.





Indeling

BEGANE GROND:

Nette ruime entree met bellentableau, brievenbussen, toegang tot de liften. Toegang voor bezoekers
middels videofoon systeem

16e etage:

Binnenkomst, ruime entree/hal waar vanuit toegang tot alle overige vertrekken.

Woonkamer:

Zuidelijk gerichte woonkamer, ca. 5.17 breed bij 5.80/9.09. Lichte woonkamer met een heerlijk vrij
uitzicht.

Keuken:

Half open keuken voorzien van diverse inbouwapparatuur, vanuit de keuken is de berging bereikbaar
waarin de CV opstelling en de balansventilatie.

Badkamer:

Voorzien van een ruim hoekbad en wastafel opstelling. ca. 1.72x 2.35

Toilet:

Volledig betegelde toilet ruimte voorzien van fontein en staande closetpot.

Slaapkamer 1:

Aan de voorzijde van de woning, ca 3.85x 3.27

Slaapkamer 2: ca. 2.16 x 3.85

Slaapkamer 3: ca. 2.16 x 3.85
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BEKIJK DE WONING IN VR / 3 D
SCAN DEZE CODE MET DE MOBIELE TELEFOON


































