TE HUUR

Zijl 8b
3011PX Rotterdam

€ 1.500,- p.m.
portiekflat

Completely furnished 2 bedroom two-layer apartment available on one of the most convenient
and strategic spots in the city centre of Rotterdam. This well maintained apartment is situated
on the first and second floor of a small apartment complex, with spacious roof terraces and
magnificent views on the Markthal and the Laurenskerk . Train, tram and bus lines are only a
3-minute walk away, at Rotterdam Blaak. Shell and Unilever are on 15 minutes walking
distance. Great apartment for an expat (couple) that enjoys city life and beautiful views.
Layout:
Central entrance with post boxes, stairs towards the first floor. Compact hallway with access to
the very light and bright living room. From your couch you can enjoy the nice view towards the
Markthal. The living room gives access to a big roof terrace, facing south.
The living room leads to the dining area and kitchen. This modern and well equipped kitchen
has got a fridge, freezer, dishwasher, induction cooker and oven/microwave. From the kitchen
you can enjoy the view on the Laurenskerk and the shopping district Hoogstraat.
The two spacious bedrooms are situated on the second floor. The master bedroom is equipped
with a double bed, large wardrobe and a bookcase. From the master bedroom you have
entrance to the balcony. The second bedroom is now decorated with a wardrobe, but can be
equipped with a bed as well to become a guest bedroom. The bathroom has a washing basin,
a bathtub and a shower. There is a separate laundrey room, with a second lavatory.
The apartment has got double glazing throughout and is equipped with a nice wooden floor.
The second floor has got a nice warm carpet.
There is a private storage in the basement, e.g. to store your bike.
This great apartment is directly available. The minimum rental period is 1 year, preferably more
(in consultation).
On request it is also possible to rent the apartment unfurnished.
A very nice apartment for singles, couples or sharing colleagues.

Volledig ingericht twee-laags appartement met twee slaapkamers, gelegen op een van de
meest handige en strategische plekken in het centrum van Rotterdam. Dit goed onderhouden
appartement bevindt zich op de eerste en tweede verdieping van een kleinschalig
appartementencomplex, met twee ruime dakterrassen en een prachtig uitzicht op de Markthal
en de Laurenskerk. Trein-, tram- en buslijnen liggen op slechts 3 minuten lopen, bij Rotterdam
Blaak. Shell en Unilever zijn op 15 minuten loopafstand. Geweldig appartement voor een expat

(koppel), die houden van het leven in de stad.
Indeling:
Centrale entree met brievenbussen, trap naar de eerste verdieping. Compacte hal met
toegang tot de zeer lichte woonkamer. Vanaf de bank kunt u genieten van het mooie uitzicht
op de Markthal. De woonkamer geeft toegang tot een groot dakterras, gelegen op het zuiden.
De woonkamer leidt naar de eethoek en keuken. De moderne en goed uitgeruste keuken heeft
een koelkast met vriesvak, vaatwasser, inductie kookplaat en oven/magnetron. Vanuit de
keuken kunt u genieten van het uitzicht op de Laurenskerk en de winkelstraat.
De twee ruime slaapkamers bevinden zich op de tweede verdieping. De master bedroom is
uitgerust met een tweepersoons bed, grote kledingkast en een boekenkast. Vanuit de master
bedroom heeft u toegang tot het balkon. De tweede slaapkamer is ingericht met een
kledingkast, maar kan worden uitgerust met een bed en kan een slaap-/logeerkamer worden.
De badkamer heeft een wastafel, een ligbad en een douche. Er is een apart wasruimte, met
een tweede toilet.
Het appartement is voorzien van dubbele beglazing. Op de benedenverdieping ligt een mooie
houten vloer. Op de tweede verdieping ligt comfortabel tapijt.
Er is een eigen berging in de kelder, bijv. om uw fiets te stallen.
Dit geweldige appartement is direct beschikbaar. De minimale huurperiode is één jaar, bij
voorkeur langer (in overleg).
In overleg is het appartement ook ongemeubileerd te huur.
Een zeer mooi appartement voor singles, koppels of samenwonende collega's.
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Prijs

€ 1.500,- p.m.

Postcode

3011PX

Ligging

in centrum

Inrichting

Gemeubileerd

Woningtype

portiekflat

Tuin

Ja, zonneterras

Kamers

3

Slaapkamers

2

Woonoppervlakte

85m²

Inhoud

240m³

Oplevering

in overleg

