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Omschrijving
Het betreft hier een potentiële herontwikkelingslocatie van momenteel circa 282 m² gelijkmatig verdeeld over
twee bouwlagen.

Dit object is gelegen in een bijzondere buurt op de grens van het voor- en naoorlogs Rotterdam. Een creatief
deel van de stad waar architecten, muzikanten, schrijvers en kunstenaars wonen maar ook medici en
havenarbeiders.

Kenmerkend voor Middeland zijn de lanen en singels met hun statige architectuur. Er is een enorme
diversiteit aan culturen en je kunt er alles op het gebied van mode, food in de vorm van diverse
delicatessenwinkels en toko's, maar ook verschillende restaurants en ambachtelijke winkels vinden.

Bereikbaarheid:
Goede bereikbaarheid met de auto en het openbaar vervoer door de gunstige ligging ten opzichte van
diverse trams en het Centraal Station.

Gebruiksmogelijkheden:
De huidige bestemming is gemengd – 4 en daarmee zijn de aangewezen gronden te gebruiken als wonen,
kantoren en bedrijven tot en met categorie 2. Maatschappelijke voorzieningen zijn uitsluitend toegestaan op
de begane grond. Momenteel is het maximale aantal bouwlagen 4 plus indien wenselijk een kap welke niet
als bouwlaag wordt gezien.

Oppervlakte:
De totale oppervlakte bedraagt circa 282 m². Dit is gebaseerd op de begane grond en een reeds verwijderde
verdiepingsvloer (oppervlakte gelijkmatig verdeeld), verkoper is bereid deze verdiepingsvloer binnen de
huidige koopsom terug te plaatsen.

Opleveringsniveau:
As is where is.

Koopsom:
€ 775.000,- k.k.

Aanvaarding:
Per 1 maart 2023, leeg en ontruimd.

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Rotterdam
Sectie: C
Nummer: 5996
Indices: 1 tot en met 7.

Het verkochte is gesplitst in appartementsrechten. Deze zijn allen in eigendom bij verkoper. Daarom is er
geen actieve vereniging van eigenaren.
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Deze vrijblijvende projectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte. Indien u een aanbieding wenst, kan Basis
Bedrijfshuisvesting deze, na goedkeuring door de opdrachtgever, op basis van specifieke gegevens verzorgen. Aan de samen-stelling van
deze vrijblijvende projectinformatie is de grootst mogelijke zorg besteed. Het gebruik ervan geschiedt voor eigen risico. Aan deze
projectinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Basis Bedrijfshuisvesting aanvaardt geen enkele aansprakelijk-heid voor schade
als gevolg van de inhoud alsmede het gebruik van deze vrijblijvende projectinformatie.



Bijzonderheden:
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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