
Letlandsestraat 10 c
3028 ED Rotterdam
Benedenwoning, 2 kamers, 51m²

Vraagprijs € 130.000 k.k.

TE KOOP



Prijs € 130.000 k.k.

Postcode 3028 ED

Ligging Aan rustige weg, In woonwijk

Woningtype Benedenwoning

Tuin Ja, Achtertuin, Zuidoost, 500×580cm

Garage Openbaar parkeren, Parkeervergunning

Woonruimte 51m²

Inhoud 150m³

Kamers 2

Oplevering per direct

Woontype Bestaande bouw

Stad Rotterdam

Adres Letlandsestraat 10 c

Bouwjaar 1938

KENMERKEN



Een verhoogde 2 kamer parterre met achtertuin, houten berging en achterom, gelegen aan het gezellige en groene
Landenplein met speeltoestellen in de wijk Oud Mathenesse. Alle voorzieningen bevinden zich op loopafstand,
bovendien bent u zo in het historische centrum van Schiedam dan wel het moderne van Rotterdam. Verder is de
ligging ten opzichte van de uitvalswegen gunstig te noemen. 
De woning is keurig onderhouden en biedt een tuingerichte woon-/eetkamer, een slaapkamer, keuken, toilet-
douche combinatie en een achtertuin.

Ideaal voor de starter of als belegging.

Indeling:
Entree, hal, gang met vaste kast waarin de opstelplaats voor de wasmachine, een toilet-douche combinatie met
wastafeltje en een gietvloer, een keurige keuken met 4-pits gaskookplaat, afzuigunit, oven, koelkast, vaatwasser en
opstelplaats CV-combiketel, slaapkamer aan de voorzijde, tuingerichte woon-/eetkamer met openslaande deuren
naar de achtertuin met houten berging en achterom.
De achtertuin is gesitueerd op het zuid-oosten.

Afmetingen (circa):
- woon-/eetkamer 6.63m x 3.18/2.62m;
- slaapkamer 4.87m x 2.92m
- keuken 2.98m x 1.36m
- toilet-douche combinatie
- achtertuin 5.80m x 5.00m
- houten berging 3.70m x 2.70m

Wetenswaardigheden:
Bouwjaar 1938;
Woonoppervlakte circa 51 m2;
Toilet-douchecombinatie uit 2009;
Begane grondvloer hersteld in 2009;
Kruipruimte isolatie met EPAchips 2009;
Woning is de laatste jaren verhuurd geweest;
Ouderdoms- en niet-bewoningsclausule van toepassing.
Oplevering in overleg, kan snel.

Wij treden op als verkopend makelaar voor deze woning en komen op voor het belang van de verkoper. Schakel
direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor uw belang en bespaart u veel
tijd, geld en zorgen. Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars in Rotterdam vindt u op Funda.nl. 
Kandidaat-koper is in de gelegenheid de woning voor het sluiten van de overeenkomst te laten keuren door een
bouwkundige. 

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele
aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan.
Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. 

Koopovereenkomst pas rechtsgeldig na ondertekening: 

OMSCHRIJVING



Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met
andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de
particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek.
Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of een toegestuurd concept van de
koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een 'ondertekende koopovereenkomst'.

OMSCHRIJVING
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