
Commerciële ruimte ca. 32 m² begane grond, 
alsmede ca. 44 m² in het souterrain

1e Pijnackerstraat 25 b te (3036 GB) Rotterdam

KOOPSOM € 150.000,00  kosten koper
Vrij van BTW



Omschrijving
Algemeen

Winkelruimte gelegen op de hoek met de
Bloklandstraat in het Oude Noorden tussen het
stadscentrum en het Kralingse bos. 







Objectafbakening


Het appartementsrecht, rechtgevende op het
uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte gelegen
op de begane grond en een gedeelte van de
eerste verdieping in het gebouw en verder
toebehoren gelegen te 3036 GB Rotterdam, 1e
Pijnackerstraat 25 B, kadastraal bekend gemeente
Rotterdam, sectie W, complexaanduiding 5743,
appartementsindex 1, uitmakende het twee/
achtste (2/8e) onverdeeld aandeel in de
gemeenschap, bestaande uit het gebouw met
ondergrond en verdere aanhorigheden, staande
en gelegen aan de Eerste Pijnackerstraat 25a en
25b hoek Bloklandstraat 89/91 te Rotterdam, ten
tijde van de splitsing in appartementsrechten
kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie
W, nummer 3977, groot één are en drie centiare.  

Indeling

Ca. 32 m² commerciële ruimte begane grond,
alsmede ca. 44 m² in het souterrain.




De oppervlakten zijn zo zorgvuldig mogelijk vast-
gesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als
zuivere verhuurbare oppervlakte volgens de
Nederlandse Eenheids Norm NEN 2580.







Kadastrale gegevens


Gemeente Rotterdam, sectie W, nummer 5743,
appartementsindex 1.







Omzetbelasting


Niet van toepassing.






Datum van oplevering


In overleg.
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Vervolg omschrijving
Wijze van oplevering

Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en
ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat
met onder andere de navolgende voorzieningen:

- Laminaat (gedeeltelijk);

- Toiletruimte;

- Pantry;

- Afzuigkanalen.




Verkoop geschiedt op basis van 'as is, where is'.
Koper vrijwaart verkoper van alle zicht- en
onzichtbare gebreken.







Energielabel

Het object heeft een energieklasse C en is geldig
tot 9 mei 2032.







Notaris


Door koper te bepalen.






Vaste lasten per jaar


Onroerende-zaakbelasting  : € 332,29

Rioolbelasting                         : € 235,90







Kosten


Alle kosten verband houdende met de overdracht
daaronder begrepen biedingskosten, overdrachts-
belasting en het honorarium van de notaris, zijn
voor rekening van koper.




Nadrukkelijk zij vermeld dat deze vrijblijvende
informatieverstrekking niet als een aanbieding of
offerte mag worden beschouwd. 




Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden
ontleend.
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Bestemmingsplan
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Bij de gemeente Rotterdam valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: 'Oude Noorden en
Agniesebuurt', vastgesteld en geheel onherroepelijk d.d. 8 juli 2021. Het object heeft de enkelbestemming
gemengd-1 en heeft als dubbelbestemming waarde-Archeologie 2  en tevens waarde- Cultuurhistorie 2. 

a. dienstverlening, uitsluitend op de begane grond;
b. kantoren, uitsluitend op de begane grond;
c. bedrijven t/m categorie 2 als bedoeld in 'Bijlage 1 

Bedrijvenlijst categorie 1 en 2' behorende bij deze 
regels, uitsluitend op de begane grond, met 
uitzondering van handel in auto's en motorfietsen, 
reparatie- en servicebedrijven (sbi-codes 451 t/m 
454, 45204 en 45205), welke uitsluitend zijn 
toegestaan ter plaatse van de aanduiding 
'garage';

d. maatschappelijke voorzieningen die niet vallen 
onder de Geluidsgevoelige objecten genoemd in 
artikel 1 van deze regels, uitsluitend op de begane 
grond;

e. ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk' 
zijn in afwijking van het bepaalde onder d op de 
begane grond maatschappelijke voorzieningen

toegestaan die vallen onder de Geluidsgevoelige 
objecten genoemd in artikel 1 van deze regels;

f. woningen, op de begane grond en op de 
verdieping(en);

g. ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten' 
is, in afwijking van wat bepaald is in lid f, wonen 
niet op de begane grond toegestaan;

h. ter plaatse van de aanduiding 'horeca', is op de 
begane grond tevens horeca toegestaan;

i. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel', is op 
de begane grond tevens detailhandel 
toegestaan;

j. ter plaatse van de aanduiding 'sport' is op de 
begane grond (Soetendaalseweg 99-103) tevens 
een sportcentrum toegestaan;

De voor 'Gemengd-1' aangewezen gronden zijn
bestemd voor:

Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl



Bestemmingsplan (vervolg)
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k. op het adres Zaagmolenstraat 84B is tevens een 
seksinrichting toegestaan;

l. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' 
tevens een gebouwde al dan niet geheel of ten 
dele ondergrondse parkeervoorziening.

m. ter plaatse van de aanduiding 'belwinkel' is op de 
begane grond tevens een belwinkel toegestaan;

n. ter plaatse van de adressen; Noordsingel 168 en 
Heer Vrankestraat 26 / Kabeljauwstraat 25 zijn de 
onder sub b, c en d genoemde functies op alle 
verdiepingen toegestaan;

o. ter plaatse van het adres Zaagmolenstraat 91 zijn 
ook op de eerste verdieping tevens de onder sub 
b genoemde kantoorfunctie en de onder sub d 
genoemde maatschappelijke voorzieningen 
toegestaan;

p. voorzieningen behorend bij bovengenoemde 
functies, zoals opslag- en administratieruimten, 
groen, ontsluitingswegen en -paden.



Milieu
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Bodem

Locatie staat bij DCMR aangemerkt als onderzoeks-
locatie. Er is een bijzonder inventariserend onderzoek
uitgevoerd d.d. 1 april 2020. DCMR milieudienst
schrijft in haar beoordeling bodemonderzoeken RE 35
te Rotterdam  van 17 februari 2021 het volgende: 




Uit het BIO-onderzoek volgt dat bij meerdere locaties
sprake is van onvoldoende of matige bodemkwaliteit
voor lood. Een aanvullend en/of actualiserend
bodemonderzoek naar lood (en andere stoffen) is
nodig om vast te stellen of een sanering noodzakelijk
is. Dit moet uiterlijk bij herinrichting of bestemmings-
wijziging worden uitgevoerd.







Asbest


Aan verkoper is niet bekend of in de onroerende
zaak asbest is verwerkt.

Bron:  http://dcmr.gisinternet.nl/



Locatie
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Bereikbaarheid

Het object ligt in de Rotterdamse wijk 'Oude
Noorden'. Door de nabije ligging van de A20 is de
locatie goed bereikbaar met de auto. Op enkele
minuten loopafstand bevindt zich een tramhalte.




 



Parkeren

Parkeren (betaald) voor de deur.
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Plattegrond
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Kadastrale kaart
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Adres

1e Pijnackerstraat 25 b





Postcode / Plaats


3036 GB  Rotterdam

Gemeente

Rotterdam





Sectie / Perceel / index

W  /  5743 / 1

Soort

Appartementsrecht



Een passende huisvesting voor uw bedrijf?

Onze specialisten staan klaar om te helpen!

Ted Rommelse
Directeur

Register Makelaar en Taxateur o.z.

Informatie aanvragen of bezichtiging plannen? Bel: 010 - 424 8 888

 Snel, proactief en ondernemend
 Sterk team met altijd één helder aanspreekpunt
 Thuis in de markt, de regio en bij instanties
 Uw uitdaging is onze uitdaging
 NVM Business Makelaar
 Vastgoedcert gecertificeerd

Waarom Ooms Makelaars?

Maaskade 113, 3071 NJ Rotterdam
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Tel: 088 424 0 171

Nils van den Berg
Vastgoedadviseur

Kantoren
Tel: 088 424 0 116

Caroline Sanders
Afdelingssecretaresse

Winkels
Tel: 088 424 0 120




