
TE HUUR

Hof van Capelle 

2903 AC Capelle a/d IJssel

Huurprijs:

€ 1.200,- / € 1.850,- p.m.  



Bouwjaar: 2021

Soort: Appartement

Kamers: 2 - 4

Inhoud: 174 - 269 m3

Woonoppervlakte: 60 - 93 m2

Gebouw gebonden buiten ruimte: 4 - 11 m2

Externe bergruimte: 5 m2

Verwarming: Vloerverwarming

Kenmerken & specificaties



Omschrijving

Fantastisch wonen op de locatie van het 

voormalige PostNL gebouw in de sfeervolle stad 

Capelle aan den IJssel. 





De voormalige PostNL locatie is herontwikkeld, 

het nieuwbouwcomplex 'Hof van Capelle' heeft 

dertien zeer net afgewerkte appartementen 

beschikbaar. Het appartementencomplex is  

energieneutraal, heeft tevens een aangenaam 

binnenmilieu en levert middels vloerverwarming 

verkoeling in de zomer. De appartementen 

bevinden zich op de begane grond en op de 

eerste verdieping met allen een eigen berging 


en optioneel een eigen parkeerplaats. 





Capelle aan den IJssel is gelegen aan de rivier 

de Hollandse IJssel. De gemeente strekt zich uit 

langs deze rivier tot aan de monding van de 

Nieuwe Maas. 





Het beschikt over een grote diversiteit aan 

voorzieningen op het gebied van winkelen, 

uitgaan, sport, onderwijs en gezondheidszorg. 


Het nieuwbouwcomplex bevindt zich op een 

steenworp van het winkelcentrum 'Koperwiek'. 

Door een mix van nationale en internationale 

merken, lokale retailers en gezellige restaurants 

met onder andere wijnbar De Bank of het 

restaurant De Boekenkast. Zo ook een landelijk 

bekend winkelcentrum 'Alexandrium' met alle 

grote winkels. 





Zoekt u zorg, een goede school voor uw 

kinderen of een heerlijk sterrenrestaurant? 


Ook dat kunt u vinden binnen de eigen 

gemeentegrenzen.





Een dynamisch gebied met alles binnen 

handbereik. De woonbuurten zijn veelal gelegen 

in of omringd door groene zones met mooie fiets- 

en wandelroutes.





Met de trein, bus en metro zit u binnen een 

kwartier in het hartje van Rotterdam en er zijn 

goede aansluitingen met de rest van Nederland. 


Datzelfde geldt voor de auto, dankzij de A16 en 

A20 als belangrijkste uitvalswegen. 







Het Hof van Capelle heeft dertien verschillende 

appartementen beschikbaar. 


De plattegronden van deze appartementen zijn 

in de brochure opgenomen. 





Begane grond: 


Entree met prachtig hoog plafond, bellentableau, 

brievenbussen en lift naar de parkeergarage en 

appartementen. 


De ingang van het parkeerterrein ligt naast de 

ingang van het complex en is door middel van 

een elektrisch hek afgesloten. 





Globale indeling appartementen: 


Entree, hal, apart toilet met fontein, technische 

ruimte met opstelling installaties. 


Badkamer met inloopdouche en wastafel met 

spiegel. 


Een net afgewerkte keuken voorzien van diverse  

inbouwapparatuur waaronder, koel-

vriescombinatie, vaatwasser, kookplaat en 

afzuigkap. 





Woningtype A 93 m2:


Het appartement is gesitueerd op de 1e 

verdieping met een half inpandig balkon van 


ca. 6 m2. 








Een ruim opgezet 4-kamer appartement, ruime 

woonkamer met open keuken van ca. 34 m2, 

drie slaapkamers ca. 9, 10, 16 m2, berging, 

badkamer met bad en inloopdouche. 





Woningtype C 79 m2: 


Het appartement is gesitueerd op de begane


grond met een buitenruimte van ca. 9 m2 en is 

aansluitend op de openbare ruimte van 'het hof'.


Een 3-kamer appartement, ruime woonkamer 

met open (hoek-)keuken van ca. 26 m2, twee 

slaapkamers ca. 9 en 24 m2, berging, badkamer 

en toilet. 





Woningtype D 73 m2: 


Het appartement is gesitueerd op de begane 

grond met een buitenruimte van ca. 5,8 m2 en is 

aansluitend op de openbare ruimte van 'het hof'. 

Een 3-kamer appartement, ruime woonkamer 

met open (hoek-)keuken van ca. 28 m2, twee 

slaapkamers ca. 10 en 14 m2, berging badkamer 

en toilet met een (behalve type D3 en D4) 

zonnige buitenruimte op de begane grond. 

Tevens is er ca. 4 m2 gereserveerd voor privaat 

gebruik in het 'hof'.







Woningtype E 69 m2: 


Het appartement is gesitueerd op de begane 

grond met een buitenruimte ca. 6 m2 en is 

aansluitend op de openbare ruimte van 'het hof'.


Een 3-kamer appartement, ruime woonkamer 

met open (hoek-)keuken van ca. 21 m2, twee 

slaapkamers circa. 9 en 15 m2, berging 

badkamer en toilet met een (behalve type E3 en 

E4) zonnige buitenruimte op de begane grond. 


Tevens is er ca. 4 - 11 m2 gereserveerd voor 

privaat gebruik in het 'hof'.





Woningtype F 72  m2: 


Het appartement is gesitueerd op de 1e 

verdieping met een half inpandig balkon ca. 6m2.


Een 2-kamer appartement, ruime woonkamer 

met open keuken van ca. 34 m2, één 

slaapkamer circa. 12 m2, één extra berging 


(ca. 3 m2), berging, badkamer en toilet. 

Woningtype G 79 m2:


Het appartement is gesitueerd op de 1e 

verdieping met een half inpandig balkon ca. 5m2.


Een 3-kamer appartement, ruime woonkamer 

met open keuken van ca. 30 m2, twee 

slaapkamers ca. 11 en 14 m2, berging, 

badkamer en toilet. 





Woningtype H 60 m2: 


Het appartement is gesitueerd op de 1e 

verdieping met een inpandig balkon van ca. 


4 m2. 


Een 2-kamer appartement, ruime woonkamer 

met open keuken van ca. 25 m2, 1 slaapkamer, 

ca.13 m2 berging, badkamer en toilet.



Bijzonderheden: 


- Nieuwbouw project 2021;


- huuringang: 1 januari 2022, evt. in overleg;


- huurprijs incl. servicekosten; 


- huurprijs excl. parkeerplaats, optioneel € 75,- 

per parkeerplaats per maand; 


- huurprijsherziening: de huurprijs zal jaarlijks 

met een door het Centraal bureau voor de 

statistiek (CBS) vastgesteld percentage worden 

verhoogd, volgens het gestelde in de algemene 

bepalingen huurovereenkomst woonruimte;


- de kosten van gas, water, elektriciteitsverbruik, 

internet en televisie etc. zijn niet in de huurprijs 

begrepen en dienen rechtstreeks met het 

Nutsbedrijf te worden verrekend;


- waarborgsom: in overleg, minimaal 1 maand;


- de foto's kunnen afwijken van de werkelijkheid.





Deze informatie is door Kolpa van der Hoek 

Rental Services 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. Van toepassing zijn de NVM 

voorwaarden.







Plattegrond woningtype C



Plattegrond woningtype D



Plattegrond woningtype E



Plattegrond woningtype F



Plattegrond woningtype G



Plattegrond woningtype H



Locatie op kaart



Over ons
Welkom bij Kolpa van der Hoek, een deskundig, persoonlijk en slagvaardig makelaarskantoor. In 
april 2020 is Kolpa van der Hoek Makelaars Taxateurs ontstaan door de samenvoeging van Kolpa 
Makelaars uit Rotterdam (sinds 1915) en Van der Hoek Makelaars (sinds 1960) uit Voorne-Putten. 
Met deze samenwerking kunnen wij onze klanten in de regio Rijnmond en/ of Voorne-Putten nog 
beter bedienen op het gebied van wonen, bedrijfshuisvesting en taxaties.  Met kennis van zaken, 
kennis van waarde.




Het motto ‘Kennis van waarde’ is niet voor niets gekozen. Geen makelaarskantoor in Nederland 
heeft zo’n brede set van certificeringen en kwaliteitslabels als Kolpa van der Hoek.




Zo geeft het opvallende label ‘Qualis’ een goed beeld van de kwaliteiten in de top van de markt. 
Maar ook op het gebied van (zakelijke) taxaties beschikt dit unieke makelaarskantoor over alle 
certificeringen (o.a. RICS en NRVT Groot Zakelijk) en zijn zij een gesprekspartner voor een groot 
aantal gerenommeerde partijen.




De inzet voor onze klanten blijft niet onopgemerkt. Zo waren we in 2018 en 2019 de trotse winnaar 
van een FD Gazellen Award en werden we in vier categorieën genomineerd in de 
Woningmakelaar van het jaar-verkiezing.




Kolpa van der Hoek is met recht de specialist in alle aspecten van het vastgoed. Met kennis van 
zaken. Uw kennis van waarde.



Heeft u interesse?

Straatweg 94

3051 BL Rotterdam




010 – 422 6144 
rotterdam@kolpavanderhoek.nl

www.kolpavanderhoek.nl


