Calandstraat
Rotterdam - Scheepvaartkwartier

Baljon & Mora Makelaars BV - Straatweg 233 - 3054 AH Rotterdam - T 010-4223000
Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Voor de inhoud ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden, noch kan aan de inhoud enig recht worden ontleend. De maatvoering in deze brochure is een globale schatting.

Description
Various luxurious apartments for rent in the prestigious area of the Scheepvaartkwartier in
Rotterdam Centre. The apartments have a living space from 55 to 85 m2 and are suitable for
singles and couples. Ideally for employees of companies (multinationals). The Scheepvaartkwartier
is centrally located in Rotterdam with all the facilities, like various restaurants, shops, a quality
supermarket, a beautiful park and public transport on walking distance.
Details:
• Various luxurious apartments with a living space of 55 to 85 m²
• Suitable for singles and couples
• Ideal for employees of companies (multinationals)
• Rent from € 2.100,- per month including furniture, excluding water/gas/electricity, WIFI and tv
• Parking space optional for rent for € 195,- per month
• Rental period minimum 6 months
• Deposit: 1 month rent
We are the broker of the lessor. We advise you to bring your own real estate agent for your
advocacy when renting your future home!
No rights can be derived from this offer.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diverse luxe gemeubileerde appartementen te huur in het stijlvolle Scheepvaartkwartier in
Rotterdam Centrum. De appartementen hebben een woonoppervlakte variërend van 55 tot 85 m2
en zijn geschikt voor singels en koppels. Ideaal voor werknemers van bedrijven (multinationals).
Het Scheepvaartkwartier is centraal gelegen in Rotterdam met alle grootstedelijke voorzieningen
zoals diverse restaurants, winkels, een kwaliteit supermarkt, een prachtig park en openbaar
vervoer op loopafstand.
Bijzonderheden:
• Diverse luxe appartementen te huur met metrages van 55 tot 85 m²
• Geschikt voor singles en koppels
• Zeer geschikt voor medewerkers van multinationals
• Huurprijs vanaf € 2.100,- per maand inclusief meubilering, exclusief water/gas/elektra, WIFI en tv
• Parkeerplaats optioneel te huur voor € 195,- per maand
• Huurperiode minimaal 6 maanden
Wij zijn de makelaar van de verhuurder. Wij adviseren u uw eigen makelaar mee te nemen voor
uw belangenbehartiging bij de aanhuur van uw toekomstig huis!
Aan deze aanbieding kunnen geen rechten worden ontleend.
• Borg: een maand huur
Huurprijs vanaf / rental price from € 2.100,-- per maand/ a month
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Kenmerken
Huurprijs
Soort
Type
Aantal kamers
Inhoud
Woonoppervlakte
Soort bouw
Bouwjaar
Ligging

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Vanaf € 2.100,-- per maand
Appartement
Portiekflat
2 (waarvan 1 slaapkamer)
315 m3
85 m2
Bestaande bouw
2018
Aan park, aan rustige weg, in centrum, in woonwijk

Locatie
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Ons kantoor is aangesloten bij de Rotterdamse Vereniging van Makelaars (RVM).
De RVM is een initiatief van tien gerenommeerde NVM makelaarskantoren in Rotterdam.
Met de komst van het Internet en het door de overheid vrijgeven van de voorheen
beschermde titel van makelaar is de traditionele rol van de makelaar veranderd.
Naast toegenomen transparantie van het beschikbare woningaanbod, hebben deze
ontwikkelingen ook gezorgd voor verlies aan kwaliteit in de makelaardij. Er is onder andere
bij deze “nieuwe makelaars” regelmatig sprake van een voor de consument nadelige
belangenverstrengeling. Vaak is dan het belang van eigen omzet groter dan het belang
van het beste advies voor de opdrachtgever.
Reden genoeg voor de deelnemende kantoren om zich ook op internet gezamenlijk
kwalitatief te onderscheiden. De makelaars van de RVM maken gebruik van alle
hedendaagse technologische mogelijkheden maar vergeten hierbij niet de belangen van
haar opdrachtgever te vertegenwoordigen.
Alle bij de RVM aangesloten makelaars hebben een jarenlange historie in hun werkgebied
en staan bekend om hun full-service dienstverlening. Dankzij de ruime ervaring van de
individuele kantoren beschikt de RVM ook over een uitgebreid archief met een overzicht
van alle transacties en een groot lokaal netwerk waardoor zij altijd op de hoogte zijn van
de meest recente ontwikkelingen in het werkgebied.
Kortom de RVM is een keurmerk van aangesloten NVM-makelaars wat staat voor:
•
•
•
•
•

Jarenlange ervaring;
Grote lokale bekendheid;
Full service dienstverlening;
Onafhankelijke advisering;
Deskundigheid

Kijk voor meer informatie op www.rvm.nl
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