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6 riante appartementen
in Rotterdam / Kralingen

STRUYSENBURCHT II

A new lifestyle...
Rotterdam the city that ‘lives’!

De ruimte

Rotterdam is meer dan een stad aan een rivier. Het is ook een stad van vertier.
Onder meer dankzij allerlei grote evenementen. Veel van die evenementen hebben
een landelijke of zelfs internationale uitstraling, zoals de Dance Parade, het gratis

Sfeerimpressie

is aan u!

popfestival Metropolis, het Zomercarnaval, het Filmfestival, Poetry International en de
Wereldhavendagen.
Maar ook buiten die evenementen om kunt u zich in Rotterdam vermaken. Er zijn hippe
restaurants en trendy danceclubs, maar natuurlijk ook veel bruine kroegen, gezellige
eethuizen, sfeervolle popzalen en discotheken. Verder kunt u terecht in talrijke theaters

Houdt u van vrijheid en ruimte? Neemt u het leven graag zelf in de hand? Dan moet u deze

De appartementen zijn gesitueerd in “De Struysenburcht”. Een markant

en bioscopen. Bovendien heeft de stad sportpaleis Ahoy en het mooiste voetbalstadion

woonkans niet links laten liggen. In één van de meest geliefde woonwijken van Rotterdam

industrieel bouwwerk uit circa 1930 in kenmerkende “Dudok” stijl dat geheel

van Nederland, waar regelmatig grote concerten plaatsvinden. Een reusachtig

bieden wij u 6 unieke en ruime appartementen aan die u vrijheid en ruimte geven. Ruimte

winkelaanbod, veel kunstgaleries, allerlei musea, grote sportevenementen (zoals het

om naar eigen inzicht en eigen stijl in te delen. Vrijheid om te leven in een van de meest

proftennistoernooi en de marathon) en attracties als Diergaarde Blijdorp completeren

geliefde woonwijken van Rotterdam vlakbij het bruisende centrum van Rotterdam en de

het aanbod.

levendige Maasboulevard.

Rotterdam is de architectuurstad van Nederland. Op een paar vierkante kilometer in

Het gebouw heeft 4 bouwlagen en de appartementen zijn gelegen op de bovenste 2

dit wonen en proef de sfeer van weleer. Naast de bestaande bouw bestaat

verdiepingen. De begane grond en de 1e verdieping worden ingevuld met commerciële

“De Struysenburcht” uit een fraai nieuwbouw appartementencomplex dat

bestemmingen.

gedeeltelijk met de bestaande bouw verbonden is.

het centrum is een compleet overzicht te vinden van wat de twintigste eeuw aan
moderne architectuur heeft voortgebracht. Midden in deze boeiende stad, in de wijk

herontwikkeld is. De klassieke, industriële uitstraling en de beleving zijn
hierbij bewaard gebleven. De kenmerkende stoere bouwelementen uit het
verleden verlenen de woningen hun eigenzinnige open karakter. Ervaar

Kralingen, woont u op z’n Rotterdamst!
Deze unieke woonkans moet u beleven. Daarom nodigen wij u uit voor een
kennismaking met deze fraaie woningen. Rondlopend in de open ruimtes voelt
u de vele inrichtingsmogelijkheden en beleeft u de bijzondere ligging in dit
gewilde stukje Rotterdam.
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“DE STRUYSENBURCHT” IS gELEgEN IN KRALINgEN, ééN VAN DE mEEST gELIEFDE wOONwIjKEN

Centrale
ligging

VAN ROTTERDAm. IN DE NABIjHEID VAN HET BRUISENDE CENTRUm VAN ROTTERDAm, wAAR U DE
RUST VAN HET HISTORISCHE KARAKTERISTIEKE “BUIzENgAT” ERVAART.

Het complex “De Struysenburcht” is goed bereikbaar door de centrale
ligging tussen de Oostzeedijk/Honingerdijk en de Maasboulevard.
Er is een sneltramhalte op loopafstand waardoor u verzekerd bent
van een goede verbinding met de voorzieningen in het centrum van

VIJV

Rotterdam. Met de auto is de ring van Rotterdam eveneens eenvoudig
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te bereiken.

Situatie
“De Struysenburcht”

HONING
ERDIJK
Parkeren kunt u op de eigen parkeerplaats naast het gebouw.
De nummers corresponderen met de desbetreffende appartementen.

NBURG

DWARS

STRAAT

Erasmusbrug

DEELgEmEENTE KRALINgEN-CROOSwIjK

Brienenoordbrug
woningen. De deelgemeente is verder voorzien van

bijvoorbeeld de Erasmus Universiteit binnen haar

een dynamische deelgemeente met een rijk verleden

een aantal aantrekkelijke lokale winkelcentra met een

grenzen. Hiernaast beschikt Kralingen over een breed

en veelbelovende toekomst. De deelgemeente wordt

breed en gespecialiseerd productenaanbod. Hiernaast

scala aan recreatieve, sport- en culturele voorzieningen.

gekenmerkt door het vele groen, het unieke natuur-

nodigt een keur aan restaurants en terrassen uit tot

Kortom een deelgemeente waar het goed wonen, leven

en recreatiegebied het Kralingse Bos met de Kralingse

een culinaire ontdekkingstocht. Ook op onderwijs-

en werken is.

Plas en de karakteristieke villa’s en monumentale

gebied is Kralingen-Crooswijk aantrekkelijk met
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NIEUWBOUW
GEDEELTE
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BUIZENG
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14

ATBRUG

Deelgemeente Kralingen-Crooswijk is een gezellige en

TRAAT

STRUISE

STRUISE
NBURGS

Erasmus Universiteit
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CENTRUM
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BUIZENW

ERF

BUIZENG

AT
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Plattegrond
kelder
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Plattegrond
Begane grond
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500

500

490

480

Slaapkamer 1

Slaapkamer 2
390
490

Loggia
870

Impressie
woningtype 1& 4

Type 1

Verdieping 2

Woonkamer
280
255

WC

400

Keuken

Type 1

200

Berging

980

Badkamer

Entree/
hal

Kenmerken
Riant appartement van circa 165 m2
• royale woonkamer/keuken, circa 75 m2

Type 4

• 2 slaapvertrekken van circa 19 en 24 m2
• inpandige berging, circa 8 m2

500

• badkamer circa 6 m2
• separate berging in souterrain

490

Slaapkamer 1

Verdieping 3
480

• loggia van circa 18 m2

500

490

Slaapkamer 2

390

• binnenwanden reeds geplaatst conform impressie

870

Loggia

Type 4

Woonkamer

280

Keuken

6
8
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400

WC

Entree/
hal

Badkamer

255

980

200

Berging

9

Type 2

Keuken

400

980

Entree/
hal

Badkamer
280

Woonkamer

Verdieping 2

255

Berging

200

Impressie
woningtype 2 & 5

480

390

870

Loggia

500

Kenmerken

Slaapkamer 2

500

490

Slaapkamer 1

490

Type 2

Riant appartement van circa 165 m

2

• royale woonkamer/keuken, circa 75 m2

Type 5

• 2 slaapvertrekken van circa 19 en 24 m2
• inpandige berging, circa 8 m2
• badkamer circa 6 m2
• loggia van circa 18 m2

Verdieping 3

400

980

Berging

Entree/
hal

Badkamer

255

• binnenwanden reeds geplaatst conform impressie

200

• separate berging in souterrain

Keuken

280

Woonkamer

480

390

870

Loggia
Slaapkamer 2

490

Type 5
Slaapkamer 1
500

10
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500

490
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Impressie
woningtype 3 & 6

Type 3

Type 6

870

870

Verdieping 2
Type 3

Kenmerken
1000

575

2240

575

2240

• positie woonkamer en slaapkamer

1000

Riant appartement van circa 215 m2
naar eigen inzicht te bepalen
• inpandige berging, circa 7 m2
• badkamer circa 12 m2
• balkon van circa 18 m2
• separate berging in souterrain

Verdieping 3

• binnenwanden reeds geplaatst conform impressie
Entree

Entree

400
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400

430

430

255

255

12

180

180

Type 6

13

gevel
aanzichten
+

Oostgevel

Voorgevel

14

westgevel

zuidgevel
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Technische omschrijving

Technische omschrijving

Algemeen
Dit gedeelte van de brochure is de zogenaamde technische omschrijving. Hierin vindt
u de technische informatie over de appartementen. Het doel is in de eerste plaats u
zo goed mogelijk te informeren over hoe de appartementen zijn gerealiseerd. Bij het
tekenen van de koopovereenkomst wordt u dus geacht op de hoogte te zijn van de
inhoud van de technische omschrijving.

Plafondafwerking
De betonplafonds van de entree, lifthallen en de algemene ruimten zijn voorzien
van systeemplafonds. De trappenhuizen zijn afgewerkt met structuurspuitwerk.
De betonplafonds van de woningen zijn daar waar nodig met structuurspuitwerk
afgewerkt, overige plafonds in de woningen zijn geschilderd of voorzien van een
systeemplafond.

Parkeren
Per appartement is er één parkeerplaats voorzien.
Hoogteligging
Het peil (P) is de bovenkant van de afgewerkte bestaande begane grondvloer.
De maatvoeringen op de tekeningen zijn ‘circa’-maten.
Riolering
Afvalwater en hemelwater worden, afhankelijk van de eisen van de gemeente, gescheiden
afgevoerd en geloosd op het gemeenteriool. De aansluitkosten op het gemeenteriool
zijn in de koopsom begrepen.
Straatwerken
Het parkeerterrein is met de renovatie van het gebouw meegenomen. De bestrating voor
de entree van het gebouw is met betonnen klinkers uitgevoerd, evenals de bestrating
van het parkeerterrein. De bestrating in de garages is met een betontegel uitgevoerd.
Metselwerk
•
De gevels zijn daar waar nodig hersteld met een gele kleur gevelsteen,
passend bij de bestaande gevelsteen.
•
De buitenspouwen zijn gehandhaafd conform bestaande toestand en
volgens de voorschriften geïsoleerd middels voorzetwanden, geplaatst tegen
de binnenspouwbladen.
•
De dragende binnenspouwbladen en woningscheidende wanden zijn
gehandhaafd in bestaande toestand.
•
De niet-dragende wanden zijn uit dubbele metalstudwanden opgetrokken
met een goede geluidsisolatie conform de voorschriften.
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Vloerafwerking
De vloer van de hoofdentree is voorzien van vloertegels in een nader te bepalen
afmeting en kleurstelling alsmede een droogloopzone. De algemene ruimten op de
verdiepingen zijn voorzien van vloerbedekking. De vloeren van de lifthallen zijn voorzien
van vloerbedekking. De vloeren van de trappenhallen zijn voorzien van een coating. De
vloeren van de woningen zijn voorzien van een zandcementvloer. De vloeren van het
toilet en de badkamer zijn onafgewerkt, betonvloer in het zicht. De bergingen in de
kelder zijn onafgewerkt met bestaande betonvloer in het zicht. De loggia’s zijn voorzien
van hardhouten vlonders geplaatst op regelwerk.
Vloeren
•
Alle vloeren van de appartementen in de bestaande toestand zijn gehandhaafd en zijn voorzien van een zwevende dekvloer, geïsoleerd volgens
de geldende voorschriften.
•
De balkons zijn uitgevoerd in prefab beton.
Kozijnen
•
De aluminium buitenkozijnen zijn gemoffeld in kleur voorzien van hoogwaardige, geïsoleerde beglazing.
•
De schuifpuien naar de buitenruimte zijn uitgevoerd in aluminium, gemoffeld in kleur en voorzien van hoogwaardige geïsoleerde beglazing.
•
De fabrieksmatig afgelakte opdekbinnendeuren zijn in gelakte plaatstalen
kozijnen geplaatst.
•
De stompe deuren en kozijnen grenzend aan de algemene ruimten zijn
uitgevoerd in hardhout, dekkend geschilderd.
•
De bergingdeur is voorzien van een fabrieksmatig afgelakte deur in een
hardhouten kozijn.
•
De garagedeur is uitgevoerd met een garagepoort, handbediend.
Schilderwerk
De houten delen waaronder kozijnen, ramen, deuren, panelen, aftimmeringen
en omtimmeringen zijn geschilderd of gelakt. Daar waar geen systeemplafonds
en spuitwerk zit, zijn de bestaande betonnen/steenachtige plafonds geschilderd,
bestaande constructie in het zicht. De spijlen hekwerken in de trappenhallen zijn
dekkend geschilderd. De bestaande betonnen/steenachtige luifel op de 3e verdieping
is dekkend geschilderd. De betonnen lateien boven de gevelkozijnen zijn dekkend
geschilderd.
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Daken
De daken van het appartementengebouw bestaan uit prefab betonvloeren. Daarop is
een isolatiepakket met een kunststof of bitumineuze dakbedekking aangebracht.
Waterleiding
•
Vanaf de wateraansluiting is de koudwaterleiding inclusief de nodige stopen aftapkranen naar het closet, de fontein, het bad of de douche, de
keuken, de wastafel, de wasmachine aansluiting en de verwarmingsinstallatie gekoppeld.
•
De warmwaterleiding vanaf de verwarmingsunit is tot in de keuken,
het bad of douche en de wastafel aangelegd.
Stadsverwarming
De stadsverwarming is vanuit de meterkast aangesloten op de warmtewisselaars.
Vanaf de warmtewisselaar zijn de radiatoren gevoed.
Warmteterugwininstallatie
De appartementen zijn voorzien van een zogenaamde gebalanceerde ventilatie, er
vindt hierbij zowel mechanische afvoer als mechanische toevoer van lucht plaats
in de diverse ruimten. Tevens kan er door de warmteterugwininstallatie warmte uit
de afgezogen lucht worden onttrokken om de temperatuur van de in te blazen lucht
weer te verhogen, zodat er minder energieverlies plaats vindt. De kanalen van de
installatie zijn in het zicht aangebracht.
Trappen in algemene ruimte
De trappen zijn van prefab beton.

Struysenburcht II - LOFT TO LIVE

Metaalwerken
De balkonhekken van woningtype 3 en 6 zijn uitgevoerd als een spijlen hekwerk. In de
trappenhuizen zijn traphekken en waar nodig muurleuningen aangebracht van staal
in de kleur grijs. In de hoofdentree zijn de benodigde postkasten en bellenkast met
intercom aangebracht.
Afwerking
•
Het sanitair in de badkamer en toilet conform tekeningen geeft
een indicatie van de opstelling. Het sanitair en tegelwerk zijn niet in de
koopsom opgenomen.
•
De wanden van de appartementen zijn behangklaar opgeleverd.
•
De wanden van de trappenhallen, lifthallen en algemene ruimten zijn
afgewerkt met structuurspuitwerk.
Elektra
•
De installatie voldoet minimaal aan de gestelde voorschriften, het Bouwbesluit alsmede aan de eis van het nutsbedrijf.
•
In de keuken is de mogelijkheid geboden om elektrisch te koken.
•
Aantallen voor schakelaars, plafondlichtpunten, wandcontactdozen en
aarding zijn minimaal conform voornoemde eisen gerealiseerd.
•
De woonkamer en hoofdslaapkamer zijn voorzien van loze leidingen voor
telefoon en televisie.
Centrale verwarming
De aantallen, afmetingen en plaatsing van de radiatoren zijn bepaald conform de
definitieve berekeningen door de installateur.
•
De stadsverwarming is bedrijfsklaar opgeleverd.
•
De leidingen zijn zoveel mogelijk in de afwerkvloer opgenomen.
•
Uitgaande van een bepaalde buitentemperatuur en windsnelheid dient de
benodigde verwarmingscapaciteit per ruimte aan de vigerende eisen
te voldoen.
•
In het algemeen zijn de fabrieksmatig afgelakte radiatoren onder de
ramen geplaatst.
•
De kamerthermostaat is in de woonkamer geplaatst.
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Afwerkstaat

Technische omschrijving
Lift
In het gebouw is de lift met alarmsignalering bij defect gemonteerd, die voldoet aan
de eisen.
Keukeninrichting
De aangegeven keuken conform tekening geeft een indicatie van de opstelling.
De keuken is niet in de koopsom opgenomen.
De maten op tekeningen zijn circa-maten en zijn niet op schaal.
Tekeningen kunnen afwijken van de werkelijke situatie.

Wijzigingen
•
De bouw geschiedt overeenkomstig de in deze informatiebrochure
voorkomende tekeningen en omschrijvingen.
•
Wij maken echter een voorbehoud ten aanzien van afwijkingen of
wijzigingen op deze tekeningen en omschrijvingen die het gevolg kunnen
zijn van bijvoorbeeld eisen van de overheden en/of nutsbedrijven uit
welke hoofde dan ook.
•
Eveneens behouden wij ons het recht voor tijdens de (af)bouw
wijzigingen in het plan aan te brengen uit hoofde van de constructie,
materialen en afwerkingen zonder dat een en ander afbreuk doet aan de
kwaliteit.
•
Deze veranderingen zullen geen der partijen enig recht geven tot
het vragen van verrekening van kosten. De maten en oppervlakten, die op
de tekeningen staan aangegeven, zijn “circa”-maten en -oppervlakten.
•
De perspectiefafbeelding is ervoor om een impressie van het bouwplan
te geven. Omdat deze afbeelding over het algemeen in een pril stadium
van de ontwikkeling van het bouwplan gemaakt wordt, kunnen hieraan
geen rechten worden ontleend.
•
Aan de samenstelling van deze informatiebrochure is de grootste zorg
besteed met een nauwkeurige verwerking van de thans beschikbare
informatie. Wij maken een voorbehoud voor mogelijke kleine wijzigingen
in uitvoeren en afwerken en/of maatafwijkingen. Aan deze informatiebrochure kunnen geen rechten worden ontleend.
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