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2 kamerappartement 

met balkon op een 

fantastische locatie!

Gelegen in Bergpolder 

op de grens met 

Blijdorp

Vroesenpark op 

loopafstand!

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

51 m²
INHOUD

170 m³
BUITENRUIMTE

2 m²
BOUWJAAR

1935
KAMERS

2
SLAAPKAMERS

1

STAAT VAN ONDERHOUD:



Goed






VERWARMING:



CV.-ketel





ENERGIELABEL:



G





BALKONLIGGING:



Oost





PARKEREN:



Betaald parkeren, 

parkeervergunningen
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KOM VERDER
NOORDERHAVENKADE 20 B

Whoop whoop! Ben jij op zoek naar je eerst eigen appartement op een 

fantastische locatie? 





Dit supertoffe 2 kamerappartement met balkon aan de Noorderhavenkade is 

echt een topper. 





De Noorderhavenkade ligt in Bergpolder exact op de grens met Blijdorp. 

Zo'n beetje de meest populaire wijken van Rotterdam Noord. Je dagelijkse 

boodschappen doe je waarschijnlijk op Stadhoudersplein waar je beschikt 

over een supermarkt, drogist, schoenmaker, slijter etc. Als je veel met de 

metro reist kan ik me voorstellen dat je tegenover Metrostation Statenweg 

even wat te eten haalt bij de Appie. De Bergselaan zit vol met leuke 

winkeltjes voor bijvoorbeeld een koffietje, een bos bloemen of een last 

minute cadeautje voor een verjaardag. Ook zijn er diverse mogelijkheden 

om wat te happen af te halen en er zijn diverse leuke cafe'tjes en 

restaurantjes te vinden! 





Het Vroesenpark bevindt zich op loopafstand, hoe fijn is dat! Lekker voor 

een wandelingetje met een kop koffie of een wijntje bij het 

Vroesenpaviljoen. Ook is het een ultieme plek voor een bbq met je vrienden 

in het park. Voor de sportieveling is een rondje hardlopen in en om het park 

geweldig, maar ben je met je racefiets ook zo vol in de polder. Je kan je 

tennissen weer oppakken bij tennispark Blijdorp, maar je kan ook al je 

energie kwijt bij Crossfit Blijdorp. 





En dan zit je ook nog op een paar minuutjes lopen van de tram op de 

Schieweg en de Metro op de Statenweg. Met de fiets ben je met een 

minuutje of 5 op het CS en met de auto zit je binnen een paar minuten op de 

snelweg in alle richtingen. 





Klinkt al top he! Laten we even door het appartement lopen: 





Via het open portiek loop je naar de eerste etage waar je achter de 

voordeur je jas ophangt. Dan loop je de woonkamer in. Wat een heerlijke 

ruimte! Lekker licht, sfeer van de authentieke plafonds en van het glas-in-

lood. Ook de diverse doorkijkjes zoals die van de hal naar de woonkamer 

geven een leuk speels effect. De woonkamer is heerlijk ruim en is dan ook 

goed in te delen in een ruime zithoek. Een fijne plek om lekker avondjes te 

Netflixen, een boek te lezen of gezellig met je vrienden een leuke avond te 

bouwen! 





VRAAGPRIJS 

€ 265.000 K.K.
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Wat verder naar achteren kan je nog een mooie grote kast kwijt om wat spullen in op te bergen, en daar kan je 

tegelijkertijd een mooie grote eettafel kwijt waar je met 6 man makkelijk aan kunt eten! In de woonkamer bevinden 

zich nog 2 speelse luikjes. Die zien er erg leuk uit, maar zijn ook functioneel, daar bevinden zich de meters achter. 





De woonkamer is van de slaapkamer gescheiden middels een mooie en-suite met schuifdeuren met geslepen glas. 

Niet alleen een mooie en-suite. Aan de woonkamerzijde kan je erboven nog wat boeken kwijt, wat plantjes of 

wellicht een leuke lichtstrip. Aan de slaapkamerzijde beschik je over 2 grote inbouwkasten en daarboven is nog wat 

bergruimte zodat je ook je koffer kwijt kunt! In de slaapkamer staat een grote kledingkast die achter blijft. Dus je 

hoeft alleen je tweepersoonsbed mee te nemen die meer dan goed past in deze ruime kamer. 





Via de slaapkamer lopen we naar de hal om naar de keuken te lopen. Ook de woonkamer komt op die hal uit. De 

keuken is modern in mat wit uitgevoerd met een houten blad en leuke handgebakken tegeltjes die een leuk effect 

geven. In de keuken zijn de koelkast, de vaatwasser, een grote gootsteen, de elektrische kookplaat en de oven 

ingebouwd. Daarnaast zijn er genoeg kastjes om al je spulletjes op te bergen. 





De deur naar het balkon zal hoogstwaarschijnlijk als je thuis bent altijd open staan, en waarschijnlijk zal je er ook 

regelmatig even zitten met een drankje. 





Terug in de hal treffen we direct rechts het toilet. Dat is een grote ruimte en daardoor is ervoor gekozen om daar 

ook de CV-ketel te plaatsen en ook voor de wasmachine is ruim genoeg plek. 





De laatste deur in de hal is die van de badkamer. Die verwacht je niet want wat een leuke badkamer als je de deur 

opentrekt. Er is een ruime douche met een glazen deur met mooi modern zwart kozijn. De kraan en stort- en 

handdouche zijn uitgevoerd in hetzelfde toffe matzwart. Op het wastafelmeubel is een waskom geplaatst met ook 

weer een mooie zwarte mengkraan. 





In het hele appartement ligt een mooie laminaatvloer en de kleuren passen zo goed bij elkaar dat het me niet zou 

verbazen als je dat gewoon lekker even zo laat! Een leuk hip appartement met een leuke knipoog naar vroeger met 

de leuke authentieke details! 





Bijzonderheden:


• Bouwjaar: 1935


• Woonoppervlakte: ca. 51 m²


• Een fijn balkon van 2 m 2


• Zeer goed gelegen ten op zichtte van openbaar vervoer en uitvalswegen


• Op loopafstand van het Vroesenpark


• Eigen grond


• VvE bijdrage: € 129,- per maand


• Verwarming en warmwater: NEFIT CV-combiketel (2018)


• Parkeren doe je middels een parkeervergunning à € 9,60 per maand


• Oplevering kan spoedig plaatsvinden 





Verkopend makelaar: Yuri van den Ende


RE/MAX, it's the experience!
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AUTHENTIEKE 
PLAFONDS, 


ENSUITE DEUREN 

EN 


GLAS-IN-LOOD 
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GENIETEN 

MET 


EEN DRANKJE 

OP HET

BALKON
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Keuken met inbouwapparatuur
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Badkamer met 
stortdouche!
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PLATTEGROND
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LOCATIE OP DE KAART
NOORDERHAVENKADE 20 B  ROTTERDAM
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LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kast in de slaapkamer X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - jaloezieën X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 

Woning - Keuken

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Rookmelders X

(Klok)thermostaat 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
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PLATTEGROND


