"The best of both
worlds!"
Wonen op de 21e op het Wijnhaveneiland.

"Met heel veel plezier
gewoond.."
“The best of both worlds: ik heb met ontzettend veel plezier op deze
plek gewoond met uitzicht vanaf de 21e etage over de mooiste stad
van Nederland. Alhoewel de vele restaurantjes, winkels, markthal en
de bruisende Witte de Withstraat allemaal op loopafstand zijn, kwam ik
op de Bierstraat altijd heerlijk tot rust. Het is een unieke locatie op het
Wijnhaveneiland, waar je niet direct in de drukte woont maar als je wil
zit je er binnen een paar minuten middenin! Vanwege mijn baan ben ik
verhuisd naar het buitenland, en hoop ik dat jij net zoveel van mijn
appartement gaat genieten als ik heb gedaan!”
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Harbour Village
Harbour Village is een complex in de Wijnhaven bestaande uit 2
woontorens, 1 aan de Jufferstraat en 1 aan de Bierstraat.
De Wijnhaven is een gebied met een mooie geschiedenis, en een nog
veel mooiere toekomst, het is uitermate trendy geworden de laatste
jaren door onder meer de komst van diverse horecagelegenheden en
de herontwikkeling van diverse panden. En die trend zet zich de
komende jaren voort.
Wij staan vandaag in het complex aan de Bierstraat. Een toren van 70
m2 hoog verdeeld over 24 verdiepingen, en onze bestemming is de
21e.
4

www.remax-totaal.nl

Ruime indeling
Op de 21e verdieping stappen we de hal binnen van een appartement
dat direct al ruimer voelt dat de vierkante meters die we uiteindelijk op
mogen schrijven. Vanuit deze hal heb je, op de loggia na toegang tot
iedere ruimte in het appartement. In de hal starten we met een ruime
inham die je als garderobe zou kunnen gebruiken, maar waar de
huidige bewoonster gunstig gebruik heeft gemaakt van de ruimte.
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Ruime kamer met mooi
uitzicht
De eerste kamer links is de hoofdslaapkamer, maar je blik wordt direct
naar de Maas getrokken. Dus je ziet je bed niet eens staan en loopt in
1 rechte lijn door naar de loggia om heel even van het uitzicht te
genieten. In de loggia creëer je een fijne plek om een boek te lezen,
wat te werken of even rustig wat te bellen met mooi uitzicht. De
slaapkamer waar je zojuist doorheen bent gekomen is ca. 12 m2. De
tweede kamer is ca. 7,5 m2, een mooie werk-, logeer- óf een mooie
kleedkamer.
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Keurige badkamer
Terug in de hal heb je toegang tot de keurige badkamer tot het met
ligbad met glazen douchescherm en wastafel. Er is een apart toilet een
inpandige bergruimte met ruimte voor de wasmachine en droger. Hier
is tevens het ventilatiesysteem geplaatst.
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Uitzicht over de
Leuvehaven
En dan rest ons nog de woonkamer! Een mooie lichte ruimte van 32
m2 met open keuken en een volledig glazen pui van onder tot boven
wat een ontzettend ruimtelijk gevoel geeft! Het uitzicht is
adembenemend, je kijkt recht over de Leuvehaven over het water
richting het Centrum van Rotterdam. Een lekker ruime woonkamer
waar je een ruime zithoek, een comfortabele eethoek kunt creëren én
niet geheel onbelangrijk: een plek om van het uitzicht te genieten!
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Moderne open keuken
De moderne open keuken is neutraal wit, van goede kwaliteit en
voorzien van een stijlvol dik aanrechtblad. De keuken is voorzien van
een oven, vaatwasmachine en elektrisch koken. De koelkast is niet
ingebouwd wat je de kans geeft om een mooie designkoelkast te
plaatsen. In de keuken heb je meer dan genoeg bergruimte voor alle
keukenspullen.
Conclusie: een heerlijk stadsappartement met prachtig uitzicht over
Rotterdam, op een superplek op loopafstand van Blaak, de Markthal,
het stadscentrum, maar je loopt ook lekker even een rondje bruggen
voor of na je werk!
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Opsomming
Object Specificaties
ALGEMENE INFORMATIE
ID
Woning
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Bouwjaar

80741045-12
Appartement
Bierstraat 265
3011 XA, ROTTERDAM
2003

Aantal
Aantal
Aantal
Aantal

4
1
1
24

kamers
badkamers
toiletten
woonlagen

ENERGIELABEL INFORMATIE
Engergie klasse

B

BIJZONDERHEDEN
Bergruimte
Nabij standscentrum
Centrale entree
Lift
Nabij openbaarvervoer
21e etage
PRIJS
Verkoopprijs

EXTRA INFORMATIE

Disclaimer
Ieder kantoor wordt onafhankelijk beheerd en geleid.
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€ 280.000,-

BESCHIKBARE RUIMTE
Woonoppervlakte
Kam er 1
Kam er 2
Kam er 3

71 m²
32 m²
12 m²
7,5 m²

EXTRA INFORMATIE
- Erfpacht: afgekocht tot 8 september 2049
- Erfpacht loopt tot en met 8 september 2098
- De maten in de plattegrond zijn indicatief, er
kunnen geen rechten aan worden ontleend
- Oplevering in overleg

Neem contact met ons op
RE/MAX Totaal Makelaars
Onze RE/MAX luchtballon vliegt boven de menigte, wij zijn de lokale experts. Wij kennen Rotterdam onze
regio van binnen en buiten, daarom kunt u bij ons terecht voor alle onroerend goed vragen en adviezen. Bent
u op zoek naar een organisatie die servicegericht is? RE/MAX ondersteunt u bij elke stap van een transactie:
van tips om het huis verkoopklaar te maken tot aan het naamplaatje voor de koper van uw woning. We staan
bekend om onze beroemde slogan:
Niemand in de wereld verkoopt meer onroerend goed dan RE/MAX.
www.remax-totaal.nl

Yuri van den Ende
Makelaar
M
E
T
F

06 41 34 96 76
yurivandenende@remax.nl
010 453-5937
010 453-5921

RE/MAX Totaal Makelaars
Straatweg 30
3051 BG Rotterdam
totaal@remax.nl

Totaal Makelaars (Rotterdam)

Ieder kantoor wordt onafhankelijk beheerd en geleid.

