
KABELHOF 39 3072 WJ ROTTERDAM

Riant appartement


met fenomenaal


uitzicht op de Maas!

Inclusief eigen 

parkeerplaats in 


onderliggende garage! 

11e etage


Zeer actieve 


VvE

WONEN

WELKOM THUIS

RE/MAX Totaal Makelaars 


Goudsesingel 113


3031 EE Rotterdam

010-4535920


totaal@remax.nl



remax-totaal.nl
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Wonen in Rotterdam 

doe je met RE/MAX
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Is dit jouw droomhuis?

bij de Fullservice makelaar

WELKOM

Je staat op het punt om een belangrijke 

beslissing te nemen; je zag je droomhuis en wilt 

het kopen, maar hoe zit het dan met je huidige 

huis? Krijg je wel een hypotheek rond en welke 

hypotheek sluit het beste aan bij jouw situatie?


Logische vragen die, als je je onvoldoende laat 

voorlichten, in potentie grote gevolgen met zich 

meebrengen voor jouw toekomst! Per slot van 

rekening koop of verkoop je niet elke dag een 

huis. Was het nou maar zo simpel als het 

shoppen voor je favoriete outfit… 

Met een RE/MAX makelaar ben jij in 


goede handen!

RE/MAX Totaal Makelaars is een no-non-


sense, full service makelaarskantoor dat zich 

richt op Rotterdam (inclusief Hoogvliet), 

Schiedam, Capelle aan den IJssel, Lansinger-

land en Vlaardingen. Onze makelaars hebben 

ieder hun eigen specialisme; zijn thuis in hun 

deel van de stad.

Volg en like ons online

@remaxtotaalmakelaars


facebook.com/makelaarrotterdam


makelaarrotterdam.tv

Whatsapp Alert: 06-49298754


Beoordelingen: rem.ax/reviews010
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WOONOPPERVLAKTE

109 m²
INHOUD

306 m³
PCEELOPPERVLAKTE

BOUWJAAR

2003
KAMERS

3
SLAAPKAMERS

2

STAAT VAN ONDERHOUD:



Uitstekend






VERWARMING:



c.v.-ketel





ENERGIELABEL:



B





LIGGING LOGGIA:


Zuid-West





PARKEREN:



Eigen parkeerplaats in 

arkeergarage


BERGING:



ja
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KOM VERDER
KABELHOF 39

Liefde op het eerste gezicht als je dit fantastische 3-kamerappartement op 

de 11e verdieping binnenstapt! Het appartement ligt in het goed 

onderhouden appartementencomplex Neptunes, Pal op de kop van 

Katendrecht. Het uitzicht is magnifiek, vol over de Maas, op de haven, over 

de Rotterdamse Skyline én op de SS-Rotterdam. Bij het appartement hoort 

een parkeerplaats in onderliggende parkeergarage. 





Katendrecht


Schiereiland Katendrecht heeft zich ontpopt tot een van de meest bruisende 

zones van de stad, zonder z'n rauwe rafelrandjes te verliezen. Het wemelt 

het er van de leuke restaurants, ijssalons en barretjes, en dat maakt 

Katendrecht een droombestemming voor foodies. De Fenix loodsen zijn 

populair, het Walhalla theater is een druk bezochte plek en op het Deliplein 

voelt het bijna alsof je op vakantie op een terrasje neerstrijkt of lekker een 

hapje gaat eten. Uiteraard mag de SS-Rotterdam niet overgeslagen worden, 

want oei, wat ligt die er, vooral in de avonduren, schitterend bij!  





Katendrecht is met de auto goed te bereiken, maar beschikt ook over bus- 

en metroverbindingen. Als tof alternatief brengt de Watertaxi je op veel 

plekken in Rotterdam! Een fantastische attractie is de Amfibiebus waarmee je 

een leuke tour kunt doen. Katendrecht wordt met de Wilhelminapier 

verbonden door de Rijnhavenbrug, op z'n Rotterdams "de Hoerenloper”. Zo 

sta je met een paar minuten voor de deur bij Hotel New York of bijvoorbeeld 

bij Loetje. 





Het appartement: 


We lopen het complex binnen in de moderne centrale hal waar we het 

bellentableau treffen en de brievenbussen. Van hieruit heb je ook toegang 

tot de bergingen en de garage. Wij nemen de lift naar de 11e etage waar we 

achter de voordeur het appartement binnenstappen in de hal. 





In de hal hangen we de jas op, treffen we de meterkast en bevindt zich het 

toilet. 


Vanuit de hal lopen we de riante woonkamer van ruim 46 m2 binnen! De 

woonkamer voelt zelfs nog ruimer, want vanuit iedere hoek heb je een 

prachtig uitzicht over het water en over de stad! 





De woonkamer is voorzien van een moderne eiken visgraatvloer en is op 

vele manieren in te richten. Er is ruimte voor een grote eethoek en een 

ruime zithoek. De huidige bewoners laten mooie klanken uit de piano komen 

en er is een hoek ingericht voor de tekentafel. 


VRAAGPRIJS 

€ 550.000 K.K.
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De serre valt direct op, daardoor komt enorm veel licht binnen door de grote glazen puien. Een heerlijke plek om 

lekker een boek te lezen in de zon of om lekker samen een borrel te drinken. De serre grenst aan de ruime open 

keuken in L-vorm die in eerste instantie niet direct opvalt. Een moderne fris witte keuken met een mooi dun 

natuurstenen keukenblad. De keuken is voorzien van een koelkast, vriezer, combi-magnetron en de Bora kookplaat 

met geïntegreerde afzuiging. Ook de Quooker mag niet ontbreken, dus je bent altijd direct voorzien van heet water 

om te koken of bijvoorbeeld voor een kop thee!





Aan de open keuken grenst de inpandige berging waar ook de wasmachine aansluiting zich bevindt. 





Terug in de hal hebben we toegang tot de 2 slaapkamers van respectievelijk 16 m2 en 10 m2. Beiden ook met een 

prachtig uitzicht over de stad! 





Zelfs in de badkamer sta je onder de douche met formidabel uitzicht! De strak witte badkamer is voorzien van een 

grote douchecabine met stortdouche en handdouche. Er is een handdoekenradiator en een wastafel met meubel 

en spiegel!   





In de onderbouw beschik je over je eigen parkeerplaats en een eigen berging. 





Wat is dit een heerlijk appartement. Als je op zoek bent naar een appartement waar je diverse verschillende hoekjes 

kunt creëren, dat ligt op een fijne rustige plek met schitterend uitzicht en op een paar minuten loopafstand van 1 van 

de gezelligste plekjes die Rotterdam rijk is, dan kan deze je aandacht niet ontglippen. 





Bezichtigen? Wees welkom en maak snel een afspraak! 





Bijzonderheden


– Bouwjaar 2003;


– Gelegen op de 11e verdieping;


– Formidabel uitzicht! 


– Woonoppervlakte: circa 110 m2 (inclusief serre);


– Aparte berging (7 m2) in de onderbouw;


– Volledig geïsoleerd;


– Energielabel B


– Verwarming en warm water middels CV combiketel (Rehema 2016);


– Erfpacht afgekocht tot 30-12-2049;


– Erfpacht loopt tot 30-12-2098;


– Goed functionerende Vereniging van Eigenaren, bijdrage € 175,05 per maand;


– Inclusief parkeerplaats in onderliggende parkeergarage


– Oplevering in overleg





RE/MAX, it's the experience!





Ons advies bij het kopen van uw nieuwe woning? Neem uw eigen aankoopmakelaar mee!
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Hele fijne loggia!

FENOMENAAL




uitzicht!



10

Levend




schilderij!
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Zowel in de zomer als in de winter 
een hele fijne ruimte! 
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MODERNE 

            KEUKEN
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PRACHTIGE




ZICHTLIJNEN 




EN 




VEEL LICHT
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART
KABELHOF 39  ROTTERDAM
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LOCATIE OP DE KAART
KABELHOF 39  ROTTERDAM
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Losse kledingkast slaapkamer X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - vitrages X

 - jaloezieën X

 - Zonnewering loggia X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - parketvloer X

 

Overig, te weten

 - schilderij ophangsysteem X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - Wanddecoratie X

 - stalen ligplankjes X

 - lamp boven inductieplaat/kookplaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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LIJST VAN ZAKEN

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - planchet X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - CV en Warmwaterketel X

 

OMSCHRIJVING BLIJFT ACHTER GAAT MEE TER OVERNAME
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ROTTERDAM
WONEN IN

Rotterdam is een stad met vele gezichten; een stoere havenstad, trendy 

uitgaansstad, chique winkelstad en hippe kunstenaarsstad. Maar Rotterdam is 

bovenal de architectuurstad van Nederland, waarin vernieuwen centraal staat en de 

skyline constant verandert. Tussen de wolkenkrabbers van Rotterdam kunt u alle 

kanten op. Lekker winkelen, heerlijk eten en volop musea en attracties in en rond het 

centrum. Rotterdam wordt dankzij de indrukwekkende skyline ook wel ‘Manhattan 

aan de Maas’ genoemd. De wereldhaven van Rotterdam is de grootste haven in 

Europa en staat in de top vijf van grootste havens ter wereld. Rotterdam is een 

bouwkundige en culturele wereldstad met veel attracties, festivals en musea.

Rotterdam Wereldstad!
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HAVENSTAD,

WINKELSTAD,


ARCHITECTUUR

& CULINAIRE


HOTSPOT!



WONEN IN 


ROTTERDAM 


DOE JE MET 


RE/MAX

Uw makelaar:

Yuri van den Ende

Actief in en om Rotterdam
Makelaar

06-41 34 96 76

yurivandenende@remax.nl

www.yurivandenende.nl

Gratis waardebepaling; 


weten wat je huis waard is

Weten wat je huis waard is, is niet alleen 

handig wanneer je je huis wilt verkopen. 


Ook voor het oversluiten van je hypotheek 


of de financiering van je verbouwing is het 

fijn om de waarde van je huis te weten. 


Je huis kan zomaar een overwaarde hebben!


Overweeg je om je huis te verkopen? 


Begin dan alvast met een gratis waarde-

bepaling door één van onze makelaars!

Hoe werkt een gratis 


waardebepaling?

Uitgebreide onderhoudscheck


 


Advies over verbeterpunten


 


De marktanalyse (wat doen 


vergelijkbare huizen?)


 


Concurrentie analyse


 


Marktpositie en verkoopadvies

BETROKKEN AANKOOP-

MAKELAAR ROTTERDAM
Onze werkwijze: altijd bereikbaar en gedegen advies. 


Het gehele aankooptraject uitbesteed aan één van onze 


makelaars zodat je je volledig ontzorgd kunt voelen!

RE/MAX Totaal Makelaars | Goudsesingel 113, 3031 EE Rotterdam | 010-4535920 | totaal@remax.nl | remax-totaal.nl

Ook ‘s avonds en in het 
weekend beschikbaar

Voor 98% van onze klanten 
vinden wij het droomhuis

Alle info die jij nodig 

hebt, wanneer je het 

nodig hebt

Wij krijgen een 9.6 

van meer dan 250 

tevreden klanten


