
KONINGSWAARD 149
ROTTERDAM



Algemeen

Winkelcentrum Keizerswaard ligt op 50 meter afstand van uw voordeur. Liever 
winkelen of uitgaan in het centrum van Rotterdam? Openbaar stopt voor de deur, 
binnen 20 minuten staat u op de Coolsingel. Met het Maasstad Ziekenhuis zijn ook 
alle medische faciliteiten aanwezig. De appartementen in gebouw Hooghmonde zijn 
allemaal al gasloos, geen zorgen om de toekomst dus.

Voorzieningen:

Wonen in Hooghmonde heeft als belangrijk voordeel dat je alles bij de hand hebt. 
Dagelijkse boodschappen, recreatief winkelen, een avondje uit in het theater of 
even wat drinken op één van de terrassen aan het gezellige plein. Je neemt gewoon 
de lift naar beneden.
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Dit appartement op de 9e etage van gebouw Hooghmonde is helemaal klaar voor de nieuwe 
eigenaar, klussen is niet nodig.  De nieuwe eigenaar kan direct verhuizen. Uiteraard geniet u op 
deze hoogte van volledig vrij uitzicht, hierdoor komt het appartement extra ruim over. Het 
appartement bevindt zich aan de zuidkant van de toren is daardoor licht en heerlijk zonnig. De prijs 
van de woning is incl. een prive parkeerplaats in de afgesloten, aangrenzende, parkeergarage.Deze 
twee-kamer woning is modern afgewerkt. De U-opstelling keuken is voorzien van alle gemakken, er 
is een grote wasruimte/berging in het appartement. De badkamer heeft een echte WOW factor! 
Deze is voorzien van een inloopdouche, wastafelmeubel en een zwevend closet.Dit appartement is 
ook in VR / 3D te bezichtigen op de diverse sites. Uiteraard kunt u ons kantoor bellen voor het 
maken van een afspraak voor een bezichtiging.Hooghmonde is voorzien van stadsverwarming, alle 
woningen in de toren zijn dus al gasloos. Wonen in Hooghmonde heeft als belangrijk voordeel dat je 
alles bij de hand hebt. Dagelijkse boodschappen, recreatief winkelen, een avondje uit in het theater 
of even wat drinken op één van de terrassen aan het gezellige plein. Je neemt gewoon de lift naar 
beneden.Voorzieningen:Winkelcentrum Keizerswaard ligt op 50 meter afstand van uw voordeur. 
Liever winkelen of uitgaan in het centrum van Rotterdam? Openbaar stopt voor de deur, binnen 20 
minuten staat u op de Coolsingel. Met het Maasstad Ziekenhuis zijn ook alle medische faciliteiten 
aanwezig. De appartementen in gebouw Hooghmonde zijn allemaal al gasloos, geen zorgen om de 
toekomst dus.

LOCATIE
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TYPE OBJECT:   APPARTEMENT 9e etage

PRIJS:     € 224.500,= K.K.

BOUWJAAR:   2011

AANVAARDING:   IN OVERLEG

SOORT BOUW:   BESTAANDE BOUW

Het appartement:

ca. 25m2 aan de zuid-kant van de toren. Lichte woonkamer daardoor 
komt deze extra ruim over.
Keuken:

Binnenkomst in ruime entree, hier uit toegang tot alle overige 
vertrekken.
Woonkamer:

Badkamer: 
Ruime badkamer, zeer modern afgewerkt. Inloopdouche, dubbele 
wastafel en zwevend toilet.

INDELING:
Entree van het gebouw:
Centraal afgesloten entree met liften, trappenhuis en brievenbussen.  

Keukeneiland, voorzien van diverse inbouwapparatuur. ca. 10 m2

Toilet:  voorzien van fontein en zwevend toilet (Villeroy en Boch).

Slaapkamer: Aan de zuidzijde, ca. 5,15 x 3,51m 

Bijkeuken / Berging: ca. 2,03x1,87m hierin ook de wasmachine- en de 
drogeraansluiting.

Op deze etage zijn 7 woningen. Dit appartement bevindt zich aan de 
zuidkant van de toren.

9e etage:
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