
TE KOOP

Landverhuizersplein 135

3072 MH Rotterdam

Vraagprijs:

€ 950.000,- k.k.



Bouwjaar: 2005

Soort: portiekflat

Kamers: 3

Inhoud: 449 m³

Woonoppervlakte: 141 m²

Externe bergruimte: 27 m²

Verwarming: stadsverwarming, vloerverwarming geheel

Isolatie: dubbel glas, volledig geisoleerd

Kenmerken & specificaties



Omschrijving

Woon in een luxueus appartement op de 34ste 

verdieping in het prijswinnende complex 

Montevideo, van Francine Houben van 

architectenbureau 'Mecanoo'. Geniet van het 

schitterende uitzicht in iedere kamer, maar met 

name vanaf de sofa in het strak vormgegeven 

woongedeelte. Wanneer u binnenstapt in deze 

open en rustige omgeving komt u volledig tot 

rust. Alles is gelijkvloers en 

onderhoudsvriendelijk. De bijzondere vloer zal 

hierbij direct opvallen. Geen visgraat of 

eikenhouten vloer. Bijzondere paars en 

azuurblauwe tinten komen u tegemoet. De 'Azul 

Imperial' granieten vloer bestaande uit 1 rots uit 

Brazilië is de basis van deze leefomgeving. 





Woonkamer


In de woning is aan ieder detail gedacht en is 

overal gekozen voor de hoogste kwaliteit. Zo zijn 

de Braziliaanse rots delen ook terug te vinden in 

de vensterbanken en het aanrechtblad. Ontbijt 

aan de bar in de keuken en kook met diverse 

inbouwapparatuur zoals een Quooker, combi-

oven, inductiekookplaat, Miele vaatwasser, 

dubbele koelkast en vriezer. 


Het complex is gelegen op de Wilhelmina Pier. 

Vroeger kwamen hier duizenden 'landverhuizers' 

aan, op doorreis naar Amerika. Tegenwoordig 

zijn dit toeristen vanaf duizelingwekkend grote 

cruiseschepen. Vanuit het appartement heeft u 

een schitterend uitzicht over de Maas, de skyline 

van Rotterdam en de Erasmusbrug. Een uitzicht 

om nooit bij te vervelen. 





Smart


Er is op niets bezuinigd en daarom met recht een 

smart woning te noemen. De verlichting, 

stopcontacten, gordijnen en geluid zijn allemaal 

smart bediend. Met uw smartphone kiest u de 

gewenste lichtkleuren in ieder vertrek. Passend 

bij uw humeur of stemming. De lichten zijn 

tevens te dimmen door diverse panelen op de 

wand. Zo hoeft u niet ten alle tijden met uw 

telefoon rond te lopen. Het gehele appartement 

is ook voorzien van vloerverwarming en 

airconditioning, welke tevens via uw smartphone 

op weg naar huis kunnen worden aangezet. 







De glazen schuifdeuren in de gehele woning 

zorgen voor optimaal gebruik van de ruimtes.





Badkamer


Echte ontspanning vindt u in de eveneens luxe 

badkamer met een ruim bubbelbad, een dubbele 

wastafel en een heerlijke douche stoomcabine. 

Geniet van de omgeving en het uitzicht terwijl u 

ontspant met een glas bubbels. 


Naast de badkamer wandelt u direct de met 

vloerbedekking beklede slaapkamer binnen. 

Deze donkere omgeving zorgt voor extra rust en 

het ultieme slaapcomfort. De slaapkamer heeft 

een gestoffeerde wand en een zeer 

indrukwekkend zwart plafond. Laat u verrassen 

en val in slaap onder een – met honderden 

kleine ledlampen gedecoreerde - sterrenhemel. 

Welke tevens zijn aan te passen in kleur en 

felheid. Vanuit de slaapkamer is toegang tot het 

2e separate toilet en de keurige inloopkast.





Luxe gemakken 


Het complex geeft toegang tot een fitnesszaal, 

een sauna en een zwembad. Hier mogen 

exclusief de bewoners gebruik van maken. 

Mocht u vrienden of familie willen laten 

overnachten? Het complex biedt uitkomst. Er zijn 

"hotelsuites" relatief goedkoop te boeken binnen 

het gebouw. Enkel te reserveren voor gasten.


Garage


Zeldzaam in Montevideo: een extra grote 

garagebox (ca. 6,5 x 3,5m) in de ondergelegen 

privé-parkeergarage. De garagebox bevindt zich 

op -1 etage direct naast de lift. 


Meerdere parkeerplaatsen in het complex 

kunnen gehuurd worden.





Berging


De stenen berging bevindt zich op de 2e etage.





Wij behartigen de belangen van de verkopende 

partij.


Neem uw eigen NVM aankoop makelaar mee!





Alle verstrekte informatie moet beschouwd 

worden als uitnodiging tot het doen van een bod 

of om in onderhandeling te treden. Er kunnen 

geen rechten worden ontleend aan deze 

woninginformatie.



















































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 - schilderij ophangsysteem X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - jacuzzi/whirlpool X

 - stoomdouche (cabine) X

 - wastafel X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - wastafelmeubel X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Kluis X

(Voordeur)bel X

Airconditioning X

Lijst van zaken





De meest gestelde vragen over het kopen en verkopen van een huis




Vanaf het moment dat uw interesse gewekt wordt in een woning tot het moment waarop u het contract van uw nieuwe 
huis tekent, loopt u tegen allerlei vragen aan. Niet zo vreemd, want een huis kopen doet u niet elke dag. Een 
makelaar van de NVM doet dat wel, daarom kunnen we u op de meeste vragen snel een goed antwoord geven. 
Hieronder beantwoorden we de 10 meest gestelde vragen zodat u weet waar u staat wanneer u op zoek gaat naar 
dat huis van uw dromen.





1. Wanneer ben ik in onderhandeling?

U bent pas in onderhandeling als de verkopende partij reageert op uw bod door een tegenbod te doen. U bent echter 
nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal bespreken.





2. Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt?

Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk nog niet tot een verkoop te leiden. Bovendien kan het zijn dat de 
verkoper graag wil weten of er meer belangstelling is. Overigens mag ook met meer dan één gegadigde tegelijk 
worden onderhandeld. Een NVM-makelaar moet dit wel duidelijk melden.




Vaak zal de verkopende NVM-makelaar aan belangstellenden vertellen dat een pand, zoals dat heet, ‘onder bod’ is. 
Als belangstellende mag u dan wel een bod uitbrengen, maar de makelaar mag dan pas met u in onderhandeling 
treden als de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De NVM-makelaar doet geen 
mededelingen over de hoogte van biedingen. Dit zou namelijk overbieden kunnen uitlokken.





3. Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?

Nee. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs moet worden gezien als een uitnodiging tot het doen van een 
bod. Ook als u de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus nog beslissen of hij uw bod aanvaardt of niet, of dat hij zijn 
makelaar een tegenbod laat doen.





4. Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen?

Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen. Daarnaast kunt u als potentiële koper echter 
ook besluiten om tijdens de onderhandelingen uw bod weer te verlagen. Zodra de verkopende partij een tegenbod 
doet, vervalt namelijk uw eerder gedane bod. 





5. Hoe komt de koop tot stand?

Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken (zoals de prijs, de opleveringsdatum en de 
ontbindende voorwaarden), legt de verkopende makelaar de afspraken schriftelijk vast in een koopakte. Ontbindende 
voorwaarden zijn hierin een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde. 
Wilt u bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de financiering, dan moet u dit melden bij het uitbrengen van uw 
bod. Het is dan ook belangrijk dat de partijen het eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden 
voordat de koopakte wordt opgemaakt. 




Zodra beide partijen de koopakte hebben ondertekend en de koper een afschrift van deze akte heeft ontvangen, 
treedt voor u als particuliere koper de wettelijke bedenktijd van drie dagen in werking. Binnen deze tijd kunt u als 
koper alsnog afzien van de aankoop. Doet u dit niet, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele andere 
ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht 
plaatsvinden bij de notaris.





 6. Mag een makelaar van de NVM tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen?


Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk te bepalen 
is wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar - in overleg met de verkoper - besluiten de lopende 
onderhandelingen af te breken en de biedprocedure te wijzigen om vervolgens te kiezen voor bijvoorbeeld een 
inschrijvingsprocedure. Hierbij hebben alle bieders een gelijke kans om het hoogste bod uit te brengen. Alvorens het 
systeem te wijzigen, dient de makelaar uiteraard eerst de eventueel gedane toezeggingen na te komen.



 7. Wat is een waarborgsom?

Tot zekerheid van de nakoming van de koper wordt over het algemeen in de koopovereenkomst een artikel  
opgenomen, waarbij de koper zich verplicht binnen een afgesproken periode een waarborgsom te storten. Deze 
waarborgsom bedraagt in de regel 10% van de koopsom en wordt bij de eigendomsoverdracht in mindering gebracht 
op de koopsom.Vaak regelt de financier deze zekerheidsstelling d.m.v. een bankgarantie.





 8. Wat is een optie?


Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met 
een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt 
bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie nog wel gebruikelijk. 
Bij het aankopen van een bestaande woning niet. Het begrip ‘optie’ wordt daarbij vaak ten onrechte gebruikt. Dan 
heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende NVM-makelaar kan doen aan een 
belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo’n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een 
belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar van de NVM zal in de 
tussentijd proberen niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd 
gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. Een optie 
kunt u niet eisen; de verkoper en de verkopende NVM-makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces 
bepaalde toezeggingen worden gedaan. 





 9. Moet een makelaar als eerste met mij in onderhandeling gaan als ik de eerste ben die belt voor een 

bezichtiging of als ik als eerste een bod uitbreng?

Nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. Hij heeft wel de plicht u 
daarover te informeren. Hebt u serieus belangstelling, vraag de makelaar dan wat uw positie is. Dat kan teleurstelling 
voorkomen.





 10. Zit de makelaarscourtage in de ‘kosten koper’?


Nee. Onder ‘kosten koper’ vallen de kosten die de overheid koppelt aan de overdracht van een woning. Dat zijn de 
overdrachtsbelasting (2%), de notariskosten voor het opmaken van de leveringsakte en de kosten voor het inschrijven 
daarvan in de registers. Daarnaast dient de koper rekening te houden met de (notaris)kosten voor de opmaak en 
inschrijving van de hypotheekakte. Heeft de verkopende partij een makelaar ingeschakeld om de woning te verkopen, 
dan komen de kosten hiervan voor zijn rekening. De verkopende makelaar is immers belangenbehartiger van de 
verkoper en niet van u als koper. Om deze reden is het doorgaans ook verstandig om zelf een makelaar van de NVM 
in te schakelen. De makelaarscourtage voor een aankopende makelaar komt wel voor rekening van de koper.





 Meer informatie?


Kijk ook eens op de website www.nvm.nl








 Disclaimer




Deze brochure is met zorg samengesteld. Voor de juistheid van de verstrekte informatie zijn wij in de regel in grote 
mate afhankelijk van derden.




De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden.




Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.




Een woning kopen doe je maar een paar keer in je leven. Graag zullen wij u adviseren.



Aantekeningen



Heeft u interesse?

Straatweg 94

3051 BL Rotterdam




010 – 422 6144 
kolpa.vdhoek@sothebysrealty.nl

www.kolpavanderhoek.nl

www.sothebysrealty.nl


