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Koningswaard 97

Omschrijving
Centraal, compleet & kant en klaar!



Altijd al willen wonen met in een appartementencomplex waar alles om de 
hoek is? Wonen in Hooghmonde is ideaal. Dagelijkse boodschappen, recreatief 
winkelen, een avondje uit in het theater Islamunda of even wat drinken op het 
terras aan het gezellige plein. Op het plein is tevens elke donderdag een 
kleinschalige markt. Hou je liever van een boek lezen, ook dat kan onder in 
Hooghmonde zit de bibliotheek!



Even boodschappen doen in het winkelcentrum Keizerswaard of een wandeling 
maken in het Park de Twee Heuvels, het zit letterlijk om de hoek. Ook de 
medische voorzieningen (o.a. Maasstad Ziekenhuis), sportgelegenheden, 
scholen en uitgaansgelegenheden zijn op loopafstand of in de directe 
nabijheid. Binnen 2 minuten stapt u in tramlijn 23 of in de bus naar diverse 
bestemmingen. Rijksweg A15 en A16 zijn ook binnen enkele autominuten te 
bereiken.



- Bouwjaar 2011

- Eigen grond

- Incl. privé parkeerplaats in de aangrenzende afgesloten parkeergarage

- Goed geïsoleerd, laag energie verbruik. energielabel A.

- Openbaarvervoer direct voor de entree van de toren

- Op enkele minuten rijden van uitvalsweg A16

- Op loopafstand van winkelcentrum Keizerswaard

- Actieve gezonde vereniging van eigenaren

- Bijdrage VVE €183,49, woning incl. parkeerplaats

- Hooghmonde is volledig gasloos!

- Oplevering in overleg




Koningswaard 97

Omschrijving
5e etage

Op deze etage zijn er 7 woningen, huisnummer 97 bevindt zich aan de 
westkant. Hooghmonde is voorzien van stadsverwarming, iedere woning heeft 
haar eigen warmte- en warmwatervoorziening welke zich buiten de woning in 
de hal bevindt.



Centrale gang welk u de toegang geeft tot alle vertrekken binnen dit mooie 
appartement.



De woonkamer met direct zicht op de complete luxe keuken is afgewerkt met 
een luxe dark oak laminaaatvloer. De keuken geeft u de ruimte en luxe om met 
plezier te koken voor uzelf, partner, familie en vrienden. De keuken is afgewerkt 
in hoogglans met een natuursteenwerkblad met een Vaatwasser, Koelkast, 
Kookplaat (inductie), Combi magnetron en afzuigkap.

Naast de keuken is er direct een provisie berging.



Vanuit de gang loopt u direct naar de 1e slaapkamer met een oppervlakte van 
ca. 15 m2. Aansluitend is er de 2e slaapkamer met een oppervlakte van 10 m2 
en als laatste in de gang is er de badkamer welk is voorzien van douchecabine, 
zwevend toilet en een dubbele wastafel met eiken kleurige meubel.



De separate toilet is voorzien van tegelwerk, zwevend toilet en fontein.



Heel praktische vinden wij de inpandige berging/Wasruimte:

Hierin is tevens de wasmachine aansluiting aanwezig, twee aparte groepen 
voor wasmachine en wasdroger.
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Omschrijving
Parkeerplaats:

Op de 6e etage bevindt zich de privé parkeerplaats (536). De parkeergarage is 
afgesloten middels een speedgate hierdoor dus uitsluitend toegankelijk voor 
eigenaren.



Van der Giessen & Van Herk Makelaardij behartigt de belangen van de 
verkopende partij. Neem uw eigen NVM aankoopmakelaar mee.



Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het 
doen van een bod of om in onderhandeling te treden.



Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. 
Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige 
onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle 
opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM 
voorwaarden.





Koopovereenkomst pas rechtsgeldig na ondertekening:



Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de 
particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er 
is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de 
particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort 
uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge 
overeenstemming per e-mail of een toegestuurd concept van de 
koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een 'ondertekende 
koopovereenkomst'.
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Omschrijving
Toelichtingsclausule NEN2580:



De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De meetinstructie is bedoeld 
om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van 
een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De meetinstructie sluit verschillen in 
meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.



KENMERKEN

Basiskenmerken

95 m² 2011 2

Soort Portiekflat
Type Appartement
Aantal kamers 3
Woonoppervlakte 95 m²
Perceeloppervlakte 0 m²
Inhoud 307 m³
Bouwjaar 2011
Tuin Geen tuin
Garage Parkeerplaats, geen garage
Verwarming Stadsverwarming
Isolatie Dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, dubbel glas, 

volledig geisoleerd

































VIRTUEEL BEZICHTIGEN

Woningvideo en virtuele 3D tour
Klik op onderstaande iconen, of ga naar onze website, voor het bekijken van de 
woningvideo en de virtuele 3D tour.

https://images.realworks.nl/servlets/images/media.objectmedia/135263826.mp4?check=sha256%3Ae063f204fd50550d6359a1f0ba3b90fe098c435a1c57a2d8b5f8c803be298b73&resize=4
https://api.zien24.nl/houseqube_viewer/index.html?tour=1741968_1671437169116_1445266_model3d.HbJV5dG9QBCP


KADASTER

Kadastrale gegevens

Adres

Koningswaard 97




Postcode/plaats

3078 AA, Rotterdam




Sectie/perceel	

Gemeente IJsselmonde,  
Sectie D, Nummer 6419




Oppervlakte	

0 m² 



PLATTEGROND



OOK JE HUIS VERKOPEN?

Verkoopprocedure
Snel en goed verkopen

Juist nu is het moment om jouw huis te verkopen. Ook in deze huizenmarkt 
blijft verhuizen een ingrijpende gebeurtenis waarvoor veel geregeld moet 
worden. Als ervaren makelaars regelen we het complete verkoopproces goed 
en snel. Zoals succesvol onderhandelen voor de beste verkoopprijs. Een goed 
begin van jouw toekomst. 




Thuis in jouw straat

Grote kans dat we jouw koper al kennen. Met lokale vestigingen verspreid over 
Zuid-Holland en jarenlange makelaarservaring zijn we ook in jouw buurt 
bekend. En we zijn niet alleen thuis in de regio. Het verkoopproces kent voor 
ons ook geen geheimen. Omdat de focus van onze makelaars op 
klanttevredenheid ligt, denken we altijd met je mee en gaan wij voor jouw 
toekomst. Of het nu gaat om promotie op Funda, lastige belastingregels of de 
onderhandeling voor de best haalbare prijs. Zo haal je maximaal resultaat met 
de verkoop van jouw huis.




Wij kennen de waarde van jouw huis

Benieuwd wat jouw huis zal opbrengen? Misschien zit er meer in dan je denkt. 
Onze makelaars weten de waarde van jouw huis en komen je dat graag 
vertellen. Zo kom je te weten wat een reële vraagprijs is. Met die waardevolle 
informatie kun je echt gaan denken aan jouw toekomst.



Neem contact op met onze vestiging bij jou in de buurt:

Van der Giessen & Van Herk Makelaardij: 0180 42 07 07



DISCLAIMER

Belangrijke voorinformatie
1.



2.

















3.

Bezichtiging(en) vinden uitsluitend plaats na afspraak met de makelaar.

 

Indien u na een bezichtiging een bod wenst uit te brengen op de woning kunt u 
dit via het biedingsformulier in uw Move account doen. Deze kunt u vinden 
onder het kopje ‘Bod uitbrengen’. Uw bieding dient te bestaan uit:

- Een bedrag in euro’s kosten koper;

- Eventueel aangevuld met ontbindende voorwaarde voor financiering, waarbij 

  wij u vragen aan te geven welk bedrag u wilt lenen;

- Opleveringsvoorkeur;

- Eventuele overige voorbehouden.

 

Zodra er overeenstemming is bereikt over de koopsom, de opleveringsdatum en 
alle eventuele overige voorwaarden, zal er een koopovereenkomst worden 
opgemaakt conform het NVM-model met mogelijk onderstaande toevoegingen:

- AVG (Algemene verordening gegevensbescherming);

- Niet zelf bewoningsclausule;

- Ouderdomsclausule;

- Digitale ondertekening;

- Doorhaling hypotheek;

- Energielabel;

- Taxatie.



4. Een mondelinge overeenstemming tussen particuliere verkopers en particuliere 
kopers is niet rechtsgeldig. De koop is pas rechtsgeldig na ondertekening van 
de koopovereenkomst. De koopovereenkomst is op zijn beurt pas 
rechtsgeldigals de particuliere verkoper en de particuliere koper de 
koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk 
Wetboek.

5. Ten aanzien van plattegronden, tekeningen en schetsen: De Meetinstructie is 
gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer 
eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie 
van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in 
meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van meting. Indien koper de 
gebruiksoppervlakte essentieel vindt, wordt hij altijd voor ondertekening van de 
koopovereenkomst in de gelegenheid gesteld om zelf een meting uit te voeren.



Jouw toekomst

Interesse of 
vragen?
Ridderstraat 2

2981 HA RIDDERKERK

Telefoon: 0180 42 07 07

info@vandergiessenenvanherk.nl

vanherk.nl


