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Algemeen
Koningswaard 285 Rotterdam | 3 kamer appartement | incl. overdekte parkeerplaats | 21e etage

Deze 3 kamer woning op de 21e etage van gebouw Hooghmonde te IJsselmonde is helemaal klaar voor
nieuwe bewoners.  De gehele woning is keurig afgewerkt, klussen is niet nodig. Het uitzicht vanuit alle
kamers is daadwerkelijk om opslag verliefd op de te worden. Als klap op de vuurpijl beschikt dit
appartement over een heerlijk ruim balkon.

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.

21e etage:

Op deze etage bevinden zich 6 appartementen. Huisnummer 285 is aan de westkant van de toren gelegen.

Entree appartement:

Ruime L vormige hal waar vanuit toegang tot alle overige vertrekken.

Woonkamer:

Zeer ruime woonkamer ca. 50m2 westelijk georiënteerd.  Vanuit de woonkamer fantastisch vrij uitzicht
richting de skyline van Rotterdam. In de woonkamer de moderne open keuken.

Keuken:

Open keuken voorzien van diverse inbouwapparatuur. vaatwasser, inductiekookplaat, koffiemachine,
Koelkast en vriezer, combimagnetron etc.

Slaapkamer 1:

Aan de noord-oostzijde van de toren. Ruime slaapkamer van ca. 14,5m2.  Vanuit deze slaapkamer toegang
naar het balkon.

Slaapkamer 2:

Eveneens aan de noord-oostzijde van de toren, ca. 10,5m2

Badkamer:

ca. 5.5m2 voorzien van een inloopdouche, 2e toilet, designradiator, handdoekkast en wastafelmeubel.

Berging / Wasruimte:

ca. 5.5m2 hierin de wasmachine en droger aansluiting. Daarnaast  ruimte genoeg voor het creëren van
bijvoorbeeld een inloopkast.

Toilet:

Voorzien van fontein en zwevend closet.

Balkon:

Noord Oost georiënteerd, ruim balkon van ca 8m2. Vanaf het balkon kijk je richting de Brienenoordbrug en
over de Skyline van Rotterdam.
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