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Algemeen
Koningswaard 171 Rotterdam  | 2 kamer appartement | incl. privé  parkeerplaats | 11e etage

Zoek je een snel te betrekken appartement met weinig kluswerk? Dan is deze heerlijke woning echt iets

voor jou! In de mooie open keuken met kookeiland geniet je tijdens het koken van het weidse uitzicht.

Deze goed onderhouden en keurig afgewerkte 2 kamer woning bevindt zich op de 11e etage van gebouw

Hooghmonde te Rotterdam IJsselmonde.

Wonen in Hooghmonde heeft als belangrijk voordeel dat je alles bij de hand hebt. Dagelijkse

boodschappen, recreatief winkelen, een avondje uit in het theater of even wat drinken op één van de

terrassen aan het gezellige plein. Je neemt gewoon de lift naar beneden.

Voorzieningen:

Winkelcentrum Keizerswaard ligt op 50 meter afstand van uw voordeur. Liever winkelen of uitgaan in het

centrum van Rotterdam? Openbaar stopt voor de deur, binnen 20 minuten staat u op de Coolsingel. Met

het Maasstad Ziekenhuis zijn ook alle medische faciliteiten aanwezig. De appartementen in gebouw

Hooghmonde zijn allemaal al gasloos, geen zorgen om de toekomst dus.





Indeling
Entree van het gebouw:
Centraal afgesloten entree met liften, trappenhuis en brievenbussen.

11e etage:
Op deze etage zijn slechts 7 woningen. Dit appartement bevindt zich aan de oostkant van de toren.

Het appartement:
Door de ruime gang kom je in alle vertrekken van de woning. Woonkamer, 630x695cm. Door de oostelijke

liggen heb je een mooi en ruim uitzicht over een deel van Rotterdam. Via de brede raampartij aan de

woonkamerzijde kijk je weids over de groenvoorziening uit richting Barendrecht.

Volledig open keuken met kookeiland voorzien van:

● Composiet keukenblad

● Inductie kookplaat

● Recirculatie afzuigkap

● Vaatwasser

● Koelkast

● Aparte vriezer

● Combi stoomoven

Slaapkamer: bevindt zich aan de oostzijde, 263x417cm.

Badkamer: voorzien van douche 90x90cm, 2e zwevend toilet en wastafel.

Berging/wasruimte: inpandige berging/wasruimte, hierin bevindt zich ook ook de wasmachine/droger

aansluiting.

Toilet: 136x100cm voorzien van fontein en zwevend toilet

Op de 6e etage bevindt zich de niet overdekte privé parkeerplaats (518). De parkeergarage is afgesloten

middels een speedgate hierdoor dus uitsluitend toegankelijk voor eigenaren. Er zijn eventueel nog extra

parkeerplaatsen te koop.
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Omgeving:





Energielabel woning

Koningswaard 171 

3078AA Rotterdam

BAG-ID: 599010000487354

Energielabel A
Registratienummer
Datum van registratie
Geldig tot

123997938
09-10-2015
09-10-2025

Veel besparingsmogelijkheden

Weinig besparingsmogelijkheden

Alle nieuwbouwwoningen na 2006 hebben een energielabel A. Vijftig procent van de
bestaande woningen heeft inmiddels label C of beter.

Overzicht woningkenmerken

1. Woningtype Appartement met 1 woonlaag - Tussen midden

Bouwperiode 2006 t/m 2013

Woonoppervlakte t/m 80 m2

2. Glas woonruimte(s) HR glas

Glas slaapruimte(s) HR glas

3. Gevelisolatie Niet extra geïsoleerd

4. Dakisolatie Niet van toepassing

5. Vloerisolatie Niet van toepassing

6. Verwarming Stadsverwarming

7. Aparte warmtapwatervoorziening Nee

8. Zonne-energie Nee

9. Ventilatie Anders dan gebalanceerde ventilatie

Wilt u besparen op uw energierekening? Overweeg dan de volgende mogelijke maatregelen:

Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater

Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit

Als de besparingsmogelijkheden HR107-ketel, HR107-combiketel en/of warmtepomp tegelijk op uw energielabel verschijnen, dan is slechts één van deze maatregelen zinvol om uit te
voeren. U kunt hieruit dus een keuze maken.

Goedgekeurd door:

Naam
Examennummer
KvK nummer

Jan de Bruijn
279
-

Afgegeven conform de
regeling energieprestatie gebouwen

Dit energielabel is afgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Dit energielabel kunt u altijd verifiëren op www.energielabelvoorwoningen.nl of www.zoekuwenergielabel.nl.

Disclaimer
De besparingsmogelijkheden die genoemd worden op dit energielabel zijn maatregelen die op dit moment in de meeste gevallen kosteneffectief zijn of dit binnen de geldigheidsduur van het
energielabel kunnen worden. Op www.milieucentraal.nl kunt u een indicatie krijgen hoeveel bovenstaande maatregelen kosten en wat zij u opleveren aan energiebesparing. Of de genoemde
maatregelen daadwerkelijk verantwoord toegepast kunnen worden uit oogpunt van bijvoorbeeld comfort, gezondheid, kosten e.d. is afhankelijk van de huidige specifieke eigenschappen van uw
woning. Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan deze informatie. U wordt altijd geadviseerd om hiervoor professioneel advies in te winnen.
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Geiser

ïh€Ímostaàt

Merhanische ventilatia/lurhtbahandeling

Aircunditioning

öuooker

(Vuorzet) opan haard
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Àfzuigkap J schouw

Koslkast / vriaskart
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Vragenlijst vaor de verkoop van een woning

(* Een kape von deel B kon, ndrcn portijen dit wensen, aan de kaopokte gehecht warden.)

DEEL B

1. Persoonlijkegegevens

Naam

*ares: k t tN i wOí ul-te pqia tA t

Postcode en plaats

ïelefoon:

Adres te verkopen perceel
(uitsluitend invullen ols dot ofwijkt van bovengenoemd adres)

2. Andereovereenkomsten
Zijn er nadat u het perceel in eigendom
hebt gekregen nog andere, eventuele aan-
vullende notariële of onderhandse akten
opgesteld van het pand?

Zijn er voorzover u bekend mondelinge of
schriftelijke afspraken gemaakt over aan-
grenzende percelen? jaíGè
{bv. Voor het gebruikvan een poort, schuur, goroge, tuinY
overe e n kom sten me t me erde re bu re n,

toe ze gg i n g e n, e rfaÍsche idi n g e n )
Zo ja, welke zijn dat:

lndren er sprake is van erfpacht of opstat=
recht, hoe hoog is de canon perjaar:

M t"/ï

Per welke datum kan de canon worden
aangepàst?

Y-VÍ

ialFed

4. Publiekrechtelijke beperkingen
Zrln er publiekrechtelijke beperkingen bekend (bijvoorbeetd
Wet voorkeursrecht gemeenten)? ia/@
Zo ja, welke is/zijn dat:

3, Erfpacht, opstal, vruchtgebruik,
erfdienstbaarheden, overige rechten,
verplichtingen
Rusten ervoorzover u weet rechten op het
perceel, zoals erfpacht, opstalrecht, vrucht-
gebruik, erfdienstbaerheden, kwalitatieve
rechten of verplichtingen, kettingbedingen,
voorkeursrechten, optierechten, rechten
van wederinkoop, huurkoop, concurrentie-
bedrngen etc.?
Zo 1a, welke:

j,4i

\rt a. § tB A {?-r Íf Í (m vt14 rtl



5. Kadastrale grenzen

Wijken de huidige terreinafscheidrngen
volgens u af van de kadastrale ergendorns-
grenzen?
(Denk hierbij ook oon strookjes grond von
de gemeente die u in gebruik heeft, of
grond van u die gebruikt wordt door de

buren.)
Zo 1a, waarurt bestaat die afwrjkrng?

ls een gedeelte van uw pand, schuur,
garage ofschutting gebouwd op grond van

de buren of andersom?
Zo ia, graag nader toelichten:

6. Verhuur
ls het huis of de grond geheel of gedeel-

telijk verhuurd of bi1 anderen in gebruik?
Zo ja:

- is er een huurcontract?

welk gedeelte is verhuurd

welke delen vallen onder gezamenlijk
gebrurk:

welke zaken zijn van de huurder en mag
hij verwijderen bij ontruiming?
(bijv. geiser, keuken, lampen):

heeft de huurder een waarborgsom
gestort? ja/@

je@

j*$ree Zo 1a, hoeveel

jal@

Hebt u nog andere afspraken met de
huurders gemaakt?

Zo1a, welke:

7. Procedures
Zijn er over het pand procedures gaande brl

de rechter, de huurcommissie of een
andere rnstantie (brlvoorbeeld onteigenrng)?

Zo .la, welke islzijn dat:

8. Monumenten, beschermd stads- of
dorpsgazicht
ls u bekend of er een eànvraeg loopt voor
of een besluit genomen is tot een aan-
wijzing van uw pand?

a. als beschermd monument
b. tot beschermd stads- of dorpsgezicht
c. gemeentelijk monument
d. "beeldbepalend pand"

9. Onderhoudscontractën, garanties
Zijn u onderhoudscontracten en/of
garantieregelingen bekend van goederen
die mee verkocht worden?

jàlnee
Zijn daarvan contracten of garantie-
regehngen overdraagbaar aan de koper?
(Voarbeel de n : G. l.W. -garantie, c.v. -kete b
on de rha u d so bo n ne me nt, garo ntie ove r
ke uke n ap porotu u r, boiler. )

Nadere bijzonderheden:

txr{b ulJ V
V en-Lo f€M
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10. Premies
Valt uw woning onder een premie- of
subsidieregeling?

11. ïerug te vorderen subsidies
Zijn er in het verleden subsidies of premtes

verstrekt die bij verkoop van het pand voor
een deel kunnen worden teruggevorderd?
(Denk aan subsidies voor onderhoud,
verbouwing, isolatie. Deze gelden voaral bt1

monumentenponden,)

12. Aanschrijvingen
Zijn u door de overheid of nutsbedrijven
verbeteringen of herstellingen voorge-

schreven of aangekondigd die nog niet
of niet naar behoren zijn uitgevoerd?

13. Onbewoonbaa rverklaring
ls het pand onbewoonbaar verklaard oÍ in
het verleden ooit onbewoonbaar verklaard
geweest?

14. Verbouwingen
ls er een verbouwing uitgevoerd of iets

aan- of bijgebouwd waarvoor formeel toe-
stemming nodig was van de gemeente
(b'rjvoorbeeld bouwvergunning)?
Zo ja, heeft de gemeente toestemming
gegeven?

Zijn er isolerende voorzreningen in het
pand aangebracht?
Zo1a, welke?

{Br1v. dubbele begldzing, dak-, spouw-,
m uur- of vloe risolatie. )

(Evt. gorantiebewijzen e.d. graag bijvoegen.)

15. lnstallaties
ls de electrische installatie vernieuwd?
Zo ja, wanneer?

geheel/gedeeltelUk/alle groepen

Opmerkrngen:

lrtyl, QT.rartS , ltrt-t wneÈtt N3
Opmerkingen(wanneer laatste onderhoud?):

L\ 1r *, fi( ) t1 V W>r ML{
,)

ttu tL. ltuu,ta / qt.nnaua,7,a
tt<

jà{9

r"{§

ta6*

Ja,€9

JTAèÈ

F@

,a,6,

Atrl

iadrà*

itaÀee

Hoe oud is de c.v.-ketel?

16, Omzetbelasting
ls er bij verkoop sprake van een
omretbe lastingheffing?
(Eijvoorbeeld omdat het een voarmalig
bedrijfs-onroerendgoed is, of een woan-
huis met praktijkgedeelte, of omdat u pas

ingrijpend verbouwd hebt.)

17. Gebruik
Hoe gebruikt u het huis nu?
(Bgvoorbeeld waning, praktijk, winkel,

opslog.)

L; or.r ivËa

ls dat gebruik volgens u en/of de gemeente

toegestaan

18. Gebreken, bezwaren
Zrjn u gebreken of bezwaren bekend van
de technische installatres?

@enk doarbij odn de leidingen voor gas,

woter en electriciteit, geiser, c.v., mecho-
nische ventilatie, opporotuur zoals deurbel,
telefoo n,/i nte rco m, ke u ke na pporotu L! r,

zo nne sche r me n, th e r m ostaot, kochel s e tc. )

0pmerkingen

Auv* klasï r(- )u E_€

ra4lgq

@nee

köutx{*
U

fLG st \ Lí;z Àri6,

la^),o CvGt-r bocO
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ls er voorzover u bekend sprake van
chlorideschade ( betonrot)?
(Betonrot komt voorol voor in kruipruimtes
von woningen gebauwd tussen 7965 en

1981 die voorzien zijn van betonnen vloer-
elementen van het merk Kwaaitool af
Manta. Ook andere betonelementen bgv.

bolkons kunnen aangetost zijn.)

ls het pand voorzover u bekend aangetast
door houtworm, boktor, a nder ongedierte,
zwammen of andere schimmels?

Zo ja, door

Beschrijf hieronder de kwaliteit van de vloer
o begane grond:

Als in het verleden maatregelen zijn
genomen tegen een of meeÍ in deze vraag
genoemde gebreken s.v.p. aangeven welke
maatregelen waartegen zijn genomen
(evt. gorontiebewijzen e.d. graog bijvaegen).

Nvr

Zijn u nog andere gebreken of bezwaren
bekend die voor een kopervan belang
kunnen zrjn bi1 het nemen van een koop-
beslissing?

Hoe oud zrln de daken?

iaiqr6'6" Plat da

Overrge da )
d. Heeftulastvandaklekkages(gehadl? i.@

Zo ja waar?

jaSee

j'@

e. Zijn alle dakgoten en hemelwaterafvoeren
f. in orde?

zo nee toelichting:

e €N l<rzu ito yz uti*tt C

8.
h.

i.

@/ree

jËlhee

i:/"se"
-ja&sË

Kozijnen ramen en deuren, daken, kelder en kruipruimte
a. Wanneer zijn de kozijnen, ramen en deuren

Voor het laatst geschrlderd:

ls dit door een schrldersbedrijf gedaan? ja/nee

19. Verontreinigingen
ls voorzover u bekend, de bodem veront-
reinigd of is er reden om te vermoeden dat
de bodem verontreinigd is?

Heeft de gemeente of de provincie u een
ondenoeks- of saneringsbevel opgelegd?

ls er voozover u bekend een olietank in de
grond aanwezig?
Zo ja, is deze geleegd of geschoond?

ls voorzover u bekend de gevel ooit
gereinigd?

Zo 1a, volgens welk methode?
r droog (met grit)
r nat (chemisch, met water nagespoeld).

Ztjn er voorzover u bekend in het pand en/of
in een bijgebouw (berging, garoge etc.)

eternretplaten, asbestcernentplaten of
ander asbesthoudend materiaal aange-
bracht?
(Ëternietplaten zijn harde ptaten, ongeveer
een halve centimeter dik, grijskleurig indien
ze ongeverfd zijn.)

Bltjft er in het pand "zeil" achter, al of nret
vastgeltjmd, dat aangeschaft is tussen
1960 en 1982?

ja@

i.@;

lrË
+alsës

jàl@r

j.Gl

pTpiàe

b. Functioneren alle scharnieren en sloten
Zo nee, toelichting:

@ree



A-lÉ Jt mec*, stnar?€utj,t(
t t PLgr

Zo nee, op welke wlze vindt de afuoer van
afualstoffen dan plaats?

20. Riolering
ls uw huis aangesloten op het gemeente-
riool?
Zo ja, hoe?

2l.5eptictank
ls er voorzover u bekend een septictank in
het perceel aanwezig?

22. Huur, lease

Zijn er bepaalde zaken in uw huis gehuurd

of geleast (bijvoorbeeld de c.v.-ketel)?
Zo ja, welke:

23. Gemeente- en waterschaps-
belastingen
Hoeveel betaalde u voor de laatste aan-

slagen:

onroerend-zaa kbelasting
(onroerend-goedbelastrng) :

Dit betreft de volgende .r*"n ffil 6
(doarholen wat niet van toepossing is):

-*+/waterl etectrHteit/Jabe{r l§t nos v tttvunxttys

@/ree

24. Energienota
Welke voorschotbedragen betaalt u
maandehlks aan de nutsbedrrlven?

o

25. Energieprestatiecertificaat
ls er een eneÍgreprestatlecertrfrcaat voor het hurs

afgegeven?

Zo 1a, welke klasse?
(doorhalen wot niet van taepassrng is):

A/§,fal#tÉlí.í*

( Ko pie e n er g iep re statiece rtif ica ot g ro ag b ij voe gen. )

26. Achterstàllige betalingen
Hebt u alle gemeentelijke belastingen die u

verschuldigd bent al betaald?

Hebt u alle erfpachtcanons betaEld?

27. Appartementsrecht of lidmaat-
schapsrecht
lndien uw pand geen appartement, flat,
boven- of benedenwoning is kunt u de
volgende vragen overslaan. Denkt u wel
aan de ondertekening?

ls er een vereniging van eigenaars?
ls er een coöperatieve flatexploitatie-
vereniging (coóperatie)?

AIs er sprake is van een vereniging van
eigenaars of een coöperatie, wordt er wel
eens een ledenvergadering gehouden?

Zo ja, hoe vaak? ongeve ër -/*per Jaar.

Betaalt u maandelijks (of per andere
periode) een bedrag aan de vereniging?

-
Zo 1a, hoeveel? I Z G per t-l h flrtV)

Zijn alle aan de vereniging verschuldrgde
bedragen betàald?

Wie is de administrateur of secretaris-
penningmeester van de vereniging

(Sn**

ra@

@n""

Nurtu STnnS vea\ *rtrtivf
@ee

-l*nr-

óin*t
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@n*

(i*;n

(1fr,*.
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zakehlk recht:

belastrnBjaar:

r waterschapslasten

belastin6jaa r, 7C)}t
r baat-lbouwgrondbelastrng/

verontrein i gingsheff rn g/rroolrecht :

be lastrnglaar
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(noom, adres en telefoonnummer):
Nl u \ r-t r)c n trcu 4(.r-t

U

7z
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(Jo
gehele gebouw?

Zo nee, heeft u een polis voor alleen uw
deel?

Er rs ook een aparte, meer uitgebrerde
vragenlqst voor Verenrgrngen van Ergenaars.

Wanneer er sprake rs van een Verenrgrng van

Ergenaars verdrent het aanbevehng om ook
dre hlst rn te (laten) vullen. De koper kn;gt
daardoor meer tnzrcht rn de organrsatie en
de financrele pösrtle van de verenrgrng.

28. Ondertekening
Ondergetekende verklaa rt voorgaa nde
vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Plaats: I ÀT {LË 1'-$ rT

@n."
iÈirísë*

niet s.v.p. 00n
welke persoon of bedrijf u de (moande-

lijkse) bijdrogen betoolt.

Wordt er elk jaar een overzicht opgesteld
van de uitgaven en inkomsten van de

vereniging?
Zo ja, deze stukken graag overhandrgen.

Z'rjn er afspraken gemaakt over toekomstrg
onderhoud of zijn er andere besluiten van
de vereniging, die voor koper van belang
kunnen zi.in?

Zo ja, welke zijn dat?
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Nadere informatle (b[voorbeeld, overige raken die de koper naar uw menlng moet weten):
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