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Kerkstraat 11, Rotterdam , In het historische Hillegersberg  (bouwjaar 1998).




Een multifunctioneel pand, wonen/werken; wonen, praktijk, kantoor of winkelruimte.  Een  eigen oprit en 
binnenplaats vanuit de Bergse Dorpsstraat, beschikbaar voor de verkoop aan de Kerkstraat 11 in het hart van de 
populaire Rotterdamse wijk Hillegersberg-Noord, het sfeervolle Bergse Plassengebied rondom de monumentale 
Hillegondakerk.




Het gebied Hillegersberg staat bekend om het gemêleerde aanbod van hoogwaardige winkel- en 
horecagelegenheden. Met het oog op krapte -en populariteit op woongebied, worden er reeds meerdere 
woonprojecten in voormalige winkel/bedrijfspanden ontwikkeld in deze omgeving.

Het gebied kenmerkt zich door een mix van retailers zoals ambachtelijke (banket)bakkers, slagerijen vis-  en 
groenteboeren.  




Tevens is er een ruim assortiment van winkels op fashion- en interieurgebied grotendeels in het hogere 
marktsegment. o.a.: PAUW,  Rituals cosmetics, Parfumerie Douglas, Ici Paris, Weleda Cityspa, Leeser studio, Country 
House. Horeca o.a.: Gauchos aan de Plas, Facet,  Abrazzo, juffrouw van Zanten, Cafe Lebbink en Cafe van Eijk.




Het pand is uitstekend bereikbaar met zowel de auto ( 5 minuten van de A20) als het openbaar vervoer. In de directe 
omgeving is ruime betaalde parkeergelegenheid beschikbaar. Op korte loopafstand bevindt zich een tramhalte, met 
aansluiting richting NS Station Rotterdam-Noord en Centraal Station. 





Metrages (BVO)




- Begane grond ca. 135 m² BVO

- 1e verdieping ca. 120 m² BVO

- Buitenterrein ca. 110 m² BVO





Kadastrale gegevens:




Gemeente :Hillegersberg

Sectie :F

Nummer :1702 

Oppervlakte: 260 m2
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Opleveringsniveau




Het pand wordt casco en vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) opgeleverd met navolgende voorzieningen:




• Toilet;

• Pantry;

• Hardhouten kozijnen;

• Dubbele beglazing;

• Wandradiatoren;

• CV – installatie;

• Internet- en telefonieaansluitingen

• Afsluitbaar stalen hek.





Bestemming:





Het pand en de grond vallen onder de regels van het bestemmingsplan Kern en Plassen (onherroepelijk sinds 16 
november 2011) van de Gemeente Rotterdam en is bestemd voor “gemengde bebouwing I/II/III. Per 14-11-2016  
woonfunctie volgens Basisregistratie Adressen en Gebouwen.




Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk om navraag te doen naar het actuele bestemmingsplan bij de gemeente. 
Aan deze omschrijving kunnen geen rechten worden ontleend.
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Koopcondities




Vraagprijs: € 875.000,- k.k.




Zekerheidsstelling: Waarborgsom of bankgarantie van 10% van de koopsom. De koper dient deze 2 weken ná het 
vervallen van de ontbindende voorwaarden bij de desbetreffende notaris te deponeren.




BTW: In overleg.




Aanvaarding: In overleg.





Goedkeuring 





Bovenstaande is onder finaal voorbehoud van de eigenaar.



LIGGING & BEREIKBAARHEID
Kerkstraat 11, Rotterdam



FOTOREPORTAGE
Kerkstraat 11, Rotterdam
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Hoe breng ik een bod uit?

Wanneer het voorstel per mail of 
telefonisch bij ons binnenkomt, nemen wij 
direct contact op met de eigenaar. De 
eigenaar zal uw voorstel accepteren, een 
tegenvoorstel uitbrengen of uw voorstel 
afwijzen. 





Breng uw bod uit via:


- Rechtstreeks aan de eigenaar na of tijdens

  de bezichtiging

- Telefoonnummer: 085-020 1028

- E-mail: info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

- www.onlinebedrijfsmakelaar.nl





Zelf uw bedrijfspand verhuren of 

verkopen?


De Online Bedrijfsmakelaar is de moderne 

manier om uw bedrijfspand te verhuren of 
verkopen op alle grote aanbodsites, met 
begeleiding van een NVM-bedrijfsmakelaar, 
voor een vast éénmalig tarief.




U doet zelf de bezichtiging, wij de rest!

Hoe bezichtig ik een bedrijfspand?

Om u een zo goed mogelijk beeld te 
geven van het bedrijfspand, vinden wij 
het belangrijk dat de eigenaar de 
bezichtiging zelf begeleidt. Daarom 
vragen wij de eigenaar om contact met u 
op te nemen voor het maken van  een 
afspraak. Omdat de eigenaar niet 
gebonden is aan kantoortijden kunnen 
bezichtigingen ook vaak ’s avonds of in 
het weekend plaatsvinden.





Vraag een bezichtiging aan via:


- Een contactaanvraag via een aanbodsite

- Telefoonnummer: 085-020 1028

- E-mail: info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

- www.onlinebedrijfsmakelaar.nl





Overige documentatie


Vaak is er extra documentatie van het 
pand beschikbaar, bijvoorbeeld stukken 
van de Vereniging van Eigenaren, het 
actuele bestemmingsplan, kadastrale 
gegevens en plattegronden. Wilt u deze 
documenten inzien, neem dan contact op 
met de Online Bedrijfsmakelaar.

ALGEMENE INFORMATIE



Mocht u een vrijblijvende bezichting willen inplannen of mocht u naar aanleiding van deze 
brochure, de van deze brochure deel uitmakende bijlagen of anderszins in verband

met dit object vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact met ons op.





CONTACTGEGEVENS:




Online Bedrijfsmakelaar

Kerver 19a

5521 DA Eersel

T


E


I

085- 020 1028

info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

www.onlinebedrijfsmakelaar.nl

DISCLAIMER





Ondanks dat deze brochure en de daarvan deel uitmakende bijlagen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn 
samengesteld kunnen aan de inhoud daarvan geen rechten worden ontleend. 

Deze brochure en de daarvan deel uitmakende bijlagen zijn uitsluitend bedoeld om te informeren en uit te nodigen tot 
het doen van een aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities komt geen overeenkomst tot stand en worden 
onze opdrachtgevers en de Online Bedrijfsmakelaar B.V. niet gebonden. Een overeenkomst komt slechts tot stand door 
aanvaarding van alle essentiële en ondergeschikte punten van een aanbod. De totstandkoming van een overeenkomst 
blijkt uitsluitend uit een schriftelijke kennisgeving door de Online Bedrijfsmakelaar B.V. en/of haar opdrachtgever.



T         085- 020 1028

E         info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

I          www.onlinebedrijfsmakelaar.nl


