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Algemeen
Noorderhavenkade 40 BII |  4 kamer appartement | 2e verdieping

Op de grens tussen de wijken Blijdorp en Bergpolder ligt de Noorhavenkade waaraan dit zeer fijne vier-

kamer appartement beschikbaar is. Klussen is in dit appartement niet nodig! Je hoeft alleen maar te

verhuizen.

De populaire buurt Blijdorp ligt zeer centraal want het is slechts 10 minuten fietsen naar het levendige

stadscentrum! Ook het openbaar vervoer zoals Rotterdam Centraal ligt op 10 minuten fietsafstand of het

metrostation Blijdorp op 7 minuten loopafstand. Liever met de auto op pad? De uitvalswegen A13 en A20

zijn goed bereikbaar.

Wonen aan de Noorderhavenkade betekent niet alleen maar ‘wonen dichtbij het stadscentrum’. Ook

liefhebbers van groen, ontspanning en sport kunnen hier hun hart ophalen. In het Vroesenpark en het

Kralingse Bos kan je relaxen, picknicken of sporten. In het Roel Langerakpark ligt de vrij toegankelijke

atletiekbaan. Ben je fan van barbecueën dan kan je in het Vroesenpark helemaal je gang gaan! Ook

vinden hier regelmatig leuke events plaats. Kortom een fijne plek voor ontspanning met vrienden en

familie.

Winkelen kan uiteraard in de stad maar vergeet vooral niet het naastgelegen Oude Noorden en de

Provenierswijk! Hier kan je terecht voor food, fashion en design. Het winkelcentrum Eudokiaplein ligt op 4

minuten fietsafstand en heeft verschillende winkels.

Een veelzijdige wijk waar je écht alle kanten op kan!





Indeling
Indeling

Het appartement is gelegen op de tweede verdieping en bevat 2 woonlagen. Het gehele appartement is

voorzien van kunststof raamkozijnen en kunststof schuifpui.

Tweede verdieping (eerste woonlaag):

Op deze woonlaag bevindt zich de entreehal met meterkast en toilet (2013). Aan de achterzijde van het

appartement bevindt zich, aangrenzend aan het balkon, de zeer nette keuken (2013) welke is voorzien van

gaskookplaat, afzuigkap, oven en vaatwasser. Ook bevindt zich op deze woonlaag een extra kamer welke

kan worden ingericht als werkkamer. Aan de voorzijde van de woning ligt de zeer lichte en ruime

woonkamer met aparte eethoek.

Derde verdieping (tweede woonlaag):

Op deze heerlijk lichte, tweede, woonlaag vindt je twee slaapkamers, badkamer en opstelplaats voor

wasmachine en -wasdroger. Vanuit de master bedroom is het balkon door middel van een kunststof

schuifpui te betreden. De badkamer is voorzien van een ruime inloopdouche (2013), wastafel en

handdoekradiator. De tweede slaapkamer kan worden gebruikt als logeerkamer, kinderkamer of werkkamer.











BEKIJK DE WONING IN VR / 3 D
SCAN DEZE CODE MET DE MOBIELE TELEFOON
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Algemene VvE kenmerken en gegevens

Naam van de VvE:

Contactpersoon / adres:

Uit hoeveel appartementsrechten bestaat de VvE:

      woningen:

      overigen (bijv. bedrijven of parkeerplaatsen):

Is sprake van een groot eigenaar?

      hoeveel % van de stemmen bezit deze:

Wie verzorgt de administratie van de VvE?

      één van de eigenaren                                        gegevens:

      een professioneel (administratief) beheerder gegevens:

Kamer van Koophandel

Is de VvE ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? ja / nee

Wat is het KvK-inschrijfnummer? nummer:

Functioneren van de VvE vraag de notulen van de laatste vergadering op

Vergadert de VvE minimaal 1 keer per jaar? ja / nee

Wanneer is de laatste vergadering gehouden? datum:

Periodieke bijdrage aan de VvE

Is er sprake van een periodieke bijdrage aan de VvE? ja / nee

Hoeveel bedraagt de periodieke bijdrage aan de VvE? €                     per maand / kwartaal / jaar

Wat zijn de verwarmingskosten in de periodieke bijdrage? €                     per maand / kwartaal / jaar

Reservefonds van de VvE vraag jaarstukken van het afgelopen jaar en begroting op

Is er sprake van een reservefonds/reservefondsen? ja / nee

Hoeveel geld zit er in de reserve(-s) van de VvE? €

Onderhoudsverwachting vraag een exemplaar van het MJOP op

Is een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) opgesteld? ja / nee

Datum waarop het MJOP is opgesteld:

Looptijd MJOP:

VvE-verzekeringen vraag verzekeringspolissen en herbouwwaardetaxatie op

Heeft de VvE een collectieve opstalverzekering? ja / nee

Welke overige collectief afgesloten verzekeringen zijn er?

Is de herbouwwaarde door een erkend taxateur vastgesteld? gegevens:

Aantekeningen

NVM VvE-checklist
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Verhagen VvE Beheer, Billitonlaan 88 3131 LL Vlaardingen

 8 woningen

Nee

Verhagen VvE Beheer

100
nvt

 35.403,31 (jaarrekening 2020)

November 2008
20 jaar

Opstal en WA

 NVT
































