Hof van Zuidwijk

Wonen in de tuin
van Rotterdam
108 nieuwbouw
twee- en drielaagse
eengezinswoningen

www.vestia.nl/hofvanzuidwijk

Drive-in woningen en tuinwoningen in het groen, met huurprijzen vanaf circa
€ 975,- per maand.

Type A drive-in woning
r
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Wonen in een riante en lichte eengezinswoning met een tuin of een groot terras, in een groene buurt
met tal van voorzieningen en speelmogelijkheden. Wij realiseren 108 eengezinswoningen in nieuwbouwproject Hof van Zuidwijk, in de Rotterdamse wijk Zuidwijk. Het gaat om twee- en drielaagse
huurwoningen in de vrije sector. Bijzonder: het is nieuwbouw in een bestaande wijk.
Alles ís er dus al: groen, winkels, scholen, openbaar vervoer en een medisch centrum.
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met parkeerplaats onder de woning
woonoppervlakte: ca. 141m2
(excl. parkeerplaats onder de woning)
5 kamers
oppervlakte van het woon- en keukengedeelte:
ca. 48m2
aan voor- en achterzijde een glazen pui over de
volle breedte van woonkamer/keuken
2 terrassen op de eerste verdieping van
ca. 31m2 en ca. 10m2

Wonen tussen het groen
Hof van Zuidwijk ligt in de Burgen, een buurt omringd door bomen, plantsoenen, parkjes, en speelvelden.
Behalve over een eigen tuin of terras beschikt u over een gemeenschappelijke afgesloten binnentuin.
U woont hier dus letterlijk tussen het groen. Aan de rand van Rotterdam bovendien, vlak bij Barendrecht.
Dat is dus letterlijk ‘buiten wonen in de stad’.
Drive-in woningen en tuinwoningen
De 108 eengezinswoningen behoren tot de vierde fase van Hof van Zuidwijk. Net als in de voorgaande fases is
het aanbod gevarieerd. U kunt kiezen voor een drive-in woning met vijf kamers en een royaal terras, maar ook
voor een tuinwoning met vier kamers en een flinke tuin. Alle huizen worden opgeleverd met een comfortabele
badkamer en moderne keuken met inbouwapparatuur. Daarnaast beschikt u over een eigen parkeerplaats.

Type D drive-in woning
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Energiezuinig dankzij zonnepanelen en restwarmte
Dankzij onder meer zonnepanelen en het gebruik van restwarmte zijn de woningen energiezuinig, waardoor uw
energierekening een stuk lager uitvalt dan bij vergelijkbare woningen.
De huurprijzen
De huurprijzen beginnen bij ongeveer € 975,- (netto) per maand, inclusief parkeerplaats. De woningen zijn op
dit moment in aanbouw en worden naar verwachting in november 2017 opgeleverd.
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Ruime, lichte en duurzame woningen
Woonoppervlaktes van circa 100 tot circa
140 vierkante meter
Huurprijzen vanaf circa € 975,- euro (netto)
per maand
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Eigen parkeerplaats
Keuze uit vier woningtypes
Tuin of dakterras
Wonen in het groen
Verwachte oplevering november 2017

De woningen
In Hof van Zuidwijk zijn diverse varianten beschikbaar van de populaire tuinwoningen en drive-in woningen.
Naast een eigen parkeerplaats hebben alle woningen een glazen pui over de volle breedte van de woonkamer.
Zomer of winter, iedere zonnestraal kan naar binnen!
Ruimte om te leven
Met keuze uit een twee- of drielaagse woning kunt u het formaat precies aanpassen aan uw wensen. De woningen bieden voldoende oppervlakte voor meerdere slaapkamers, studie- of logeerkamers en in sommige gevallen
een professionele werkruimte. Iedereen vindt een heerlijk onderkomen in Hof van Zuidwijk. Een charmant geheel
van zonnige nieuwbouwwoningen, dichtbij het rustige Zuiderpark.
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met parkeerplaats onder de woning
woonoppervlakte: ca. 141m2
(excl. parkeerplaats onder de woning)
5 kamers
oppervlakte van het woon- en keukengedeelte:
ca. 49m2
aan voor- en achterzijde een glazen pui over de
volle breedte van woonkamer/keuken
2 terrassen op de eerste verdieping van
ca. 33m2 en ca. 10m2

Type E tuinwoning

Type B tuinwoning
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met afgesloten parkeerplaats
woonoppervlakte: ca. 97m2
4 kamers
oppervlakte van het woon- en keukengedeelte:
ca. 40m2
glazen pui over de volle breedte van de
woonkamer
tuin inclusief berging: ca. 33m2

r
r
r
r

r

r

met afgesloten parkeerplaats
woonoppervlakte: ca. 96m2
4 kamers
oppervlakte van het woon- en keukengedeelte:
ca. 41 m2
aan voor- en achterzijde een glazen pui over de
volle breedte van woonkamer/keuken
tuin inclusief berging: ca. 34m2

Heeft u interesse in een woning? Schrijf u in als geïnteresseerde via
www.vestia.nl/hofvanzuidwijk of neem contact met ons op via 088 124 30 00.

Aan deze plattegronden en artist impressions kunnen geen rechten worden ontleend.
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