
TE HUUR

Adriaen van der Doeslaan 
189, 3054 EC te Rotterdam

Huurprijs:

€ 1.395,- per maand



Bouwjaar: 1968

Type: appartement

Kamers: 2

Inhoud: 227 m³

Oppervlakte: 62 m²

Balkon: 3 m²

Externe bergruimte: 5 m²

Verwarming: blokverwarming

Isolatie: dubbel glas

Kenmerken & specificaties



Omschrijving

Een fijn gestoffeerd 2-kamerappartement 

geleggen op de 7e verdieping midden in het 

gezellige Hillegersberg. Direct achter de 

bekende winkelstraat de Bergse Dorpsstraat ligt 

dit appartement met vrij uitzicht over het 

Argonautenpark en op loopafstand van de 

Bergse Voor- en Achterplas. Het 

appartementencomplex bevat een eigen 

restaurant, een boekenclub en biedt regelmatig 

activiteiten bedoeld voor senioren. Het complex 

biedt tevens de mogelijkheid tot een loundry 

service en dagelijks eten bestellen aan huis is 

mogelijk.





Het appartement bevindt zich in een 

winkelgebied met alle dagelijkse voorzieningen 

om de hoek, zoals diverse restaurants, café's, 

kledingwinkels en supermarkten. Openbaar 

vervoer (tram en bus) liggen beiden op 

loopafstand en ook de snelweg A20 richting 

Gouda en richting Den Haag zijn binnen 10 

autominuten te bereiken. Het centrum van 

Rotterdam is binnen 15 minuten per fiets te 

bereiken.


Begane grond:


Afgesloten centrale entree met receptie en 

bellentableau. Centrale hal met toegang naar de 

liften, trappenhuizen en de berging.





7e verdieping:


Hal met meterkast, toilet en badkamer. Via de 

hal bereikt u de woonkamer inclusief slaapkamer 

en open keuken. De keuken is voorzien van een 

koelkast, vaatwasser, oven en kookplaat. 


De lichte woon- en slaapkamer zijn direct aan 

elkaar verbonden en bieden daardoor een open 

ruimte. Het slaapgedeelte bevat een grote 

inbouwkast, waardoor er genoeg berging wordt 

gecreëerd. Naast de kast bevindt zich een 

berging met onder andere de boiler en de 

wasmachine/droger-aansluiting.





De badkamer is voorzien van een douchecabine 

en een wastafelmeubel met spiegel. Naast de 

badkamer bevindt zich het separate toilet.













Bijzonderheden


- Gestoffeerd;


- Gelegen op de 7e verdieping met vrij uitzicht 

over het park;


- In het winkelgebied van Hillegersberg;





Huurcondities:


- Huurtermijn: minimaal een jaar;


- Huuringang: per direct; 


- 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 en 

elektriciteitsverbruik, tv/ internet e.d. zijn niet in 

de huurprijs begrepen en dienen rechtstreeks 

met het Nutsbedrijf/ leverancier te worden 

verrekend.


- Waarborgsom: minimaal 1 maand. 





























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.













Location on map


