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Op één van de 

toplocaties in het 

centrum van Rotterdam

Bevindt zich dit 

appartement in de 

Calypso

Met de 

uitgaansgelegenheden 

aan je voeten

WONEN

WELKOM THUIS

RE/MAX Totaal Makelaars 


Goudsesingel 113


3031 EE Rotterdam

010-4535920


totaal@remax.nl



remax-totaal.nl
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Wonen in Rotterdam 

doe je met RE/MAX
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Is dit jouw droomhuis?

bij de Fullservice makelaar

WELKOM

Je staat op het punt om een belangrijke 

beslissing te nemen; je zag je droomhuis en wilt 

het kopen, maar hoe zit het dan met je huidige 

huis? Krijg je wel een hypotheek rond en welke 

hypotheek sluit het beste aan bij jouw situatie?


Logische vragen die, als je je onvoldoende laat 

voorlichten, in potentie grote gevolgen met zich 

meebrengen voor jouw toekomst! Per slot van 

rekening koop of verkoop je niet elke dag een 

huis. Was het nou maar zo simpel als het 

shoppen voor je favoriete outfit… 

Met een RE/MAX makelaar ben jij in 


goede handen!

RE/MAX Totaal Makelaars is een no-non-


sense, full service makelaarskantoor dat zich 

richt op Rotterdam (inclusief Hoogvliet), 

Schiedam, Capelle aan den IJssel, Lansinger-

land en Vlaardingen. Onze makelaars hebben 

ieder hun eigen specialisme; zijn thuis in hun 

deel van de stad.

Volg en like ons online

@remaxtotaalmakelaars


facebook.com/makelaarrotterdam


makelaarrotterdam.tv

Whatsapp Alert: 06-49298754


Beoordelingen: rem.ax/reviews010
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WOONOPPERVLAKTE

117 m²
INHOUD

374 m³
BOUWJAAR

2013
KAMERS

3
SLAAPKAMERS

2







STAAT VAN ONDERHOUD:



goed tot uitstekend






VERWARMING:



vloerverwarming geheel, 

warmtepomp






PARKEREN:



parkeergarage





BERGING:



nee







5

KOM VERDER
KRUISPLEIN 672

Op één van de toplocaties in het centrum van Rotterdam bevindt zich dit 

appartement in de Calypso met de uitgaansgelegenheden aan je voeten. Dit 

3-kamer appartement op de 8e verdieping met een ruime woonkamer met 

open keuken voorzien van  inbouwapparatuur, spoeleiland, 2 slaapkamers, 

een extra werkruimte, een ruim opgezette badkamer met inloopdouche, 

badkuip een grote wandkasten, berging voor de wasmachine en een balkon 

op het noord-westen met fantastisch vrij uitzicht over de stad! Inclusief eigen 

parkeerplek. 





De CalypSo is een schitterend appartementencomplex met eigen 

fitnessruimte, welk onlangs is vernieuwd (2020) en receptie. Door de 

centrale ligging heb je alle leuke winkels, restaurants en clubs binnen 

handbereik. Wat wil je nog meer?





Dit appartement valt onder de buurt Cool, welk onderdeel is van het 

centrum. Het centrum wat bruist van kunst en cultuur en waarbij dynamiek 

aan de orde van de dag is. Doordat zich hier alle trekpleisters van het 

centrum op steenworp afstand bevinden, valt er altijd wel iets te doen en is 

er geen dag hetzelfde. Met de winkelstraten van de Lijnbaan aan de ene 

kant en met de gezellige Witte de Withstraat met talloze eet- en drinkcafés, 

galeries, musea en winkels aan de andere kant ben je voorzien van alle 

gewenste outdoor bezigheden. Met de West-Kruiskade aan de overkant heb 

je alle exotische boodschappen uit de diverse toko's zo in huis gehaald. 

Voor een een dagje uit kun je kiezen uit De Doelen, het Oude Luxor 

Theater, Holland Casino en Pathé Schouwburgplein. Wil je het wat verder 

van huis zoeken dan ben je binnen een oogwenk op het Centraal Station. 





Enthousiast geworden? Neem contact met ons op voor het maken van een 

vrijblijvende bezichtiging. Met alle plezier leiden wij jou rond dit prachtig 

appartement. 








INDELING  








BEGANE GROND 


Bij entree kom je aan bij de receptie (dagelijks bemand door een 

servicemanager) en de diverse servicemogelijkheden zoals de fitnessruimte, 

diverse liften, vergaderzaal en toegang tot de parkeergarages.








VRAAGPRIJS 

€ 690.000 K.K.
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ACHTSTE VERDIEPING 


De toegang met als eerst de toiletruimte en ruimte voor de wasmachine en toebehoren. Vervolgens heb je vanuit de 

hal toegang tot de volgende ruimtes: De woonkamer met haar riante  openkeuken, voorzien van alle luxe, inclusief 

spoeleiland, een mooi uitgevoerd raampartij, welk uitkijkt op het centrum. Vanuit de woonkamer heb je toegang tot 

de werkkamer met enorm veel lichtinval. In deze ruimte is er tevens toegang tot het balkon met prachtig uitzicht over 

noordwestelijke gedeelte van het centrum en het prachtige Centraal Station van Rotterdam. 





Verder kom je vanuit de hal ook in beide slaapkamers en badkamer. Vanuit het 2e slaapkamers heb je ook toegang 

tot het balkon met haar imposant uitzicht over het hart van Rotterdam. 


De badkamer is uitgerust met een badkuip, inloopdouche, dubbel wastafelmeubel, dubbel wandmeubel, design 

radiator en vloerverwarming. Met haar eigentijdse afwerking (witte wandtegels en grijze vloertegels) voldoet het aan 

de hedendaagse design uitstraling . 


 


CALYPSO SERVICE 


Als bewoner van de Calypso kun je kiezen voor extra comfort. Met het concept service-op-maat kan de bewoners 

haar eigen servicepakket samenstellen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld storingen, onderhoudswerkzaamheden en 

kleinschalige klussen, stomerij, schoenmaker, huishoudelijke hulp, babysitter. De receptie is dagelijks geopende en 

in de avond en nacht is er sprake van beveiliging. De fitnessruimte met toegang vanaf de begane grond is voor de 

bewoners onbeperkte toegankelijk (het gebruik hiervan is inbegrepen in de VvE bijdrage). Hier bevindt zich tevens 

de gemeenschappelijke fietsenstalling. 








- Woonoppervlakte: ± 117m² 


- Bouwjaar: 2013


- Erfpacht: Eeuwigdurend afgekocht 


- Receptie en portier tijdens kantoortijden 


- In 2020 vernieuwde fitnessruimte 


- Gemeenschappelijke fietsenberging 


- Verwarming en warm water middels stadsverwarming 


- Vloerverwarming en -koeling aanwezig 


- Meerdere liften aanwezig 


- Goed functionerende, actieve Vereniging van Eigenaren. Meerjarig onderhoudsbegroting aanwezig 


- Meterkast is via de overloop te bereiken


- Oplevering in overleg
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HET APPARTEMENT 

BEVINDT ZICH 

OP DE 8E 

VERDIEPING 
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Met uitzicht over de stad



RUIME WOONKAMER 

MET OPEN KEUKEN


VOORZIEN VAN 
INBOUW-


APPARATUUR
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TWEE RUIME 

EN LICHTE 

SLAAPKAMERS 



11

MODERNE BADKAMER 
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Fantastisch uitzicht 
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART
KRUISPLEIN 672  ROTTERDAM
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LOCATIE OP DE KAART
KRUISPLEIN 672  ROTTERDAM
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ROTTERDAM
WONEN IN

Rotterdam is een stad met vele gezichten; een stoere havenstad, trendy 

uitgaansstad, chique winkelstad en hippe kunstenaarsstad. Maar Rotterdam is 

bovenal de architectuurstad van Nederland, waarin vernieuwen centraal staat en de 

skyline constant verandert. Tussen de wolkenkrabbers van Rotterdam kunt u alle 

kanten op. Lekker winkelen, heerlijk eten en volop musea en attracties in en rond het 

centrum. Rotterdam wordt dankzij de indrukwekkende skyline ook wel ‘Manhattan 

aan de Maas’ genoemd. De wereldhaven van Rotterdam is de grootste haven in 

Europa en staat in de top vijf van grootste havens ter wereld. Rotterdam is een 

bouwkundige en culturele wereldstad met veel attracties, festivals en musea.

Rotterdam Wereldstad!
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HAVENSTAD,

WINKELSTAD,


ARCHITECTUUR

& CULINAIRE


HOTSPOT!



WONEN IN 


ROTTERDAM 


DOE JE MET 


RE/MAX

Uw makelaar:

Bernice Silva

Actief in en om Rotterdam
Makelaar

06-24 22 26 34

bernicesilva@remax.nl

www.remax-totaal.nl

Gratis waardebepaling; 


weten wat je huis waard is

Weten wat je huis waard is, is niet alleen 

handig wanneer je je huis wilt verkopen. 


Ook voor het oversluiten van je hypotheek 


of de financiering van je verbouwing is het 

fijn om de waarde van je huis te weten. 


Je huis kan zomaar een overwaarde hebben!


Overweeg je om je huis te verkopen? 


Begin dan alvast met een gratis waarde-

bepaling door één van onze makelaars!

Hoe werkt een gratis 


waardebepaling?

Uitgebreide onderhoudscheck


 


Advies over verbeterpunten


 


De marktanalyse (wat doen 


vergelijkbare huizen?)


 


Concurrentie analyse


 


Marktpositie en verkoopadvies

BETROKKEN AANKOOP-

MAKELAAR ROTTERDAM
Onze werkwijze: altijd bereikbaar en gedegen advies. 


Het gehele aankooptraject uitbesteed aan één van onze 


makelaars zodat je je volledig ontzorgd kunt voelen!

RE/MAX Totaal Makelaars | Goudsesingel 113, 3031 EE Rotterdam | 010-4535920 | totaal@remax.nl | remax-totaal.nl

Ook ‘s avonds en in het 
weekend beschikbaar

Voor 98% van onze klanten 
vinden wij het droomhuis

Alle info die jij nodig 

hebt, wanneer je het 

nodig hebt

Wij krijgen een 9.6 

van meer dan 250 

tevreden klanten


