
ROTTERDAM
KONINGSWAARD 159



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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Het appartement is zelfs in VR / 3d te bekijken uiteraard laten wij de woning ook graag zien. Maak 
een afspraak via de site of bel ons kantoor?

Begane grond/Entree/Algemeen: 

Hooghmonde heeft een centrale entree met bellentableau voorzien van videofoon. Er zijn twee liften 
aanwezig welke de woontoren bedienen, tot de 26e etage. Ook is er een lift aanwezig welke de 
inpandige bergingen verbind met de parkeergelegenheid. 

WOW! De afwerking van dit appartement is werkelijk fantastisch!  Alle wanden zijn strak en wit van 
kleur, de keuken is zeer modern (en zo goed als nieuw) en wellicht dé echte eyecatcher is het 
sanitair! De badkamer is voorzien van een ligbad, een inloopdouche, een modern wastafelmeubel 
en een tweede toilet.  Deze woning is werkelijk zo te betrekken!

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. 

LOCATIE
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TYPE OBJECT:   APPARTEMENT 10e etage

PRIJS:     € 304.500,= K.K.
AANVAARDING:   IN OVERLEG

BOUWJAAR:   2011
SOORT BOUW:   BESTAANDE BOUW

10e etage: 
Op deze etage zijn er 7 woningen. Hooghmonde is voorzien van 
stadsverwarming, iedere woning heeft haar eigen warmtewisselaar deze 
bevindt zich buiten de woning op de hal. 

Woonkamer:

- Cooker
- Magnetron

INDELING:

Entree:

Zuid-Oostzijde van de de toren. In de woonkamer de moderne open keuken 
voorzien van diverse inbouwapparatuur zoals:
- Vaatwasser

Binnenkomst in het appartement in hal, hier vanuit toegang tot alle vertrekken.

- Inductie kookplaat

Slaapkamer 1:

- 2e toilet

Voorzien van fontein en zwevend closet.
Toilet:

Zeer ruime badkamer ca. 10m2 voorzien van:
- Ligbad 
-Wastafelmeubel
-Inloopdouche

Zeer ruime slaapkamer ca. 20m2

ca. 13m2

Ca. 2,11 x 1,69m voorzien van wasmachine en droger aansluiting
Berging / Wasruimte:

Badkamer:

Slaapkamer 2: 
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Naam kantoor: HUIZEN010 makelaardij 

Object: 

Paraaf Verkoper: Paraaf Koper: 1 van 3 

 

 

 

LIJST VAN ZAKEN 

Betreffende het perceel :  Koningswaard 159  
 

Datum :  4 mei 2020  
 
 

 Blijft achter Gaat mee 
Kan worden 

overgenomen 
N.v.t. 

Buiten     

Tuinaanleg/bestrating/beplanting     
Buitenverlichting     
Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder     
Tuinhuis/buitenberging     
Vijver     
Broeikas     
Vlaggenmast     
Woning     

Alarminstallatie     
Schotel/antenne     
Brievenbus x    
(Voordeur)bel x    
Rookmelders x    
Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie     
Screens     
Rolluiken/zonwering buiten     
Zonwering binnen     
Vliegenhorren     
Raamdecoratie, te weten     

gordijnrails     
Gordijnen x    
rolgordijnen     
Vitrages     
Jaloezieën / lamellen     
Vloerdecoratie, te weten     

Vloerbedekking / linoleum     
parketvloer/laminaat     
Pvcvloer  x    
Warmwatervoorziening / CV     

CV met toebehoren     
Close-in boiler     
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Object: 

Paraaf Verkoper: Paraaf Koper: 2 van 3 

 

 

 

Geiser     
Thermostaat     
Mechanische ventilatie/luchtbehandeling x    
Airconditioning     
Quooker x    
Open haard, houtkachel     

(Voorzet) open haard     
Allesbrander     
Kachels     
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten     

Keukenmeubel x    
(Combi)magnetron     
Inductie kookplaat x    

Oven x    
Vaatwasser x    
Afzuigkap / schouw x    
Koelkast / vrieskast x    
Wasmachine   x  
Wasdroger   x  
Verlichting, te weten     

Inbouwverlichting / dimmers x    
Opbouwverlichting     
(Losse) kasten, legplanken, te weten     

Losse kast(en) x    
Boeken/legplanken     
Werkbank in schuur / garage     
Vast bureau     
Spiegelwanden     
Sanitaire voorzieningen     

Badkameraccessoires x    
Wastafel(s)     
Toiletaccessoires     
Veiligheidsschakelaar wasautomaat     
Waterslot wasautomaat     
Sauna     
Telefoontoestel /-installatie     

Telefoontoestellen     



Naam kantoor: HUIZEN010 makelaardij 

Object: 

Paraaf Verkoper: Paraaf Koper: 3 van 3 

 

 

 

Telefooninstallatie     
Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten 

Radiatorafwerking     
Voorzetramen     
Isolatievoorzieningen     
Overige zaken, te weten:     

Schilderijophangsysteem     
 

Voor akkoord:  

 
De verkoper(s) 

 

 
 

Naam:  

 
Plaats: Rotterdam 
Datum: 4 mei 2020  

Voor akkoord:  

 
Echtgeno(o)t(e) /  verkoper Echtgeno(o)t(e) / geregistreerd partner koper 

 




