
Penthouse met spectaculair uitzicht!

Van der Hoevenplein 235

Rotterdam

vraagprijs:

€ 1.650.000 k.k.



Kenmerken & specificaties

Bouwjaar: 2001-

Soort: penthouse

Kamers: 3

Inhoud: 620 m³

Woonoppervlakte: 158 m²

Perceeloppervlakte: 0 m²

Gebouw gebonden buiten ruimte: 23 m²

Externe bergruimte: 5 m²

Verwarming: stadsverwarming, vloerverwarming geheel

Isolatie: volledig geisoleerd



Omschrijving

In de hoogste woontoren van Nederland, New 

Orleans in Rotterdam, gelegen briljant penthouse 

met 2 dakterrassen op de 41ste verdieping. Het 

penthouse is ingericht door ontwerpstudio 

DOEN. Uitgangspunt bij het ontwerp is het 

geweldige uitzicht op de maas en de stad. 

Koken, tafelen, werken, slapen en douchen; 

allemaal richting de grote raampartijen. Wie wil 

dat nou niet?





De basis is tijdloos en stoer. Beton, witte 

wanden, zwart stalen taatsdeuren en goede 

basisverlichting. De betonnen wandafwerking lijkt 

bouwkundig maar is nieuw op de wand 

aangebracht, iets waar menig New Orleans 

bewoner jaloers op zal zijn, het brengt het stukje 

rauwe stadsgevoel letterlijk naar boven. Alle 

elektronica en verlichting wordt aangestuurd 

door middel van domotica. Het penthouse heeft 

twee dakterrassen en kijkt uit over heel 

Rotterdam, de drie Rotterdamse bruggen en de 

Maas, de dakterrassen zijn bereikbaar vanuit de 

woonkamer, keuken en badkamer. Ook kunt u 

altijd uw auto parkeren in de parkeergarage 

onder het complex. Bij dit penthouse behoren 3 

parkeerplaatsen. New Orleans zelf is één van de 

meest luxueuze woontorens in Rotterdam en is 

voorzien van een healthclub (bestaande uit een 

zwembad, fitnessruimte en sauna), een zonnig 

dakterras van 1000 m2, gastenverblijven, een 

ondergrondse parkeergarage en een 

fietsenstalling. De aanwezige huismeester zorgt 

voor de woonkwaliteit. 





INDELING:





Begane grond: 


Entree in fraaie hal met brievenbussen, 

videofooninstallatie, liften, trappenhuis en 

toegang tot de fietsenstalling. Naast de entree zit 

24 uur per dag de huismeester.





41e verdieping: 


Entree in open ruimte met modern toilet met 

fonteintje en garderobe. Toegang tot de diverse 

vertrekken. De afgesloten meterkast bevindt zich 

in de centrale hal. Het gehele penthouse is v.v. 

een smeer gietvloer met vloerverwarming en   



koeling.





Vanuit de hal loopt u zo de sfeervolle keuken in 

waarbij als eerste de grote raampartijen en het 

spectaculaire uitzicht over Rotterdam opvallen. 

De luxe en moderne keuken is uitgevoerd in een 

rechte opstelling met kook- en spoeleiland en 

voorzien van een hardstenen aanrechtblad, en 

diverse inbouw apparatuur, o.a. een 

wijnkoelkast, grote koelkast, grote vriezer, 4-pits 

inductie kookplaat (Studioline), spoelbak, 

apothekerskast, combi oven/magnetron en een 

quooker. Vanuit de keuken stap u zo het 

dakterras op met prachtig uitzicht over 

Rotterdam.


  


Woonkamer met grote raamwerken aan 3 zijdes! 

In de woonkamer is een hoge vide met zicht op 

Rotterdam! De ruimte is uniek ingedeeld, u kunt 

overal genieten van het prachtige uitzicht. Open 

design eikenhouten trap naar de 42ste 

verdieping. Op deze verdieping is een luxe 

bioscoop gemaakt. Tevens is er op deze 

verdieping nog een slaapplaats en werkplaats 

gecreëerd. Aan deze zijde is tevens een Frans 

balkon aanwezig met geweldig uitzicht op o.a. 

Montevideo en Hotel New York. 


Vanuit de keuken kunt u naar de slaapkamer, 

wasruimte en badkamer. De wasruimte is v.v. de 

opstelplaats voor de wasmachine, de droger en 

de mechanische ventilatie. De slaapkamer is zo 

ingedeeld dat u optimaal kunt genieten van het 

uitzicht. Er zijn hoge op maat gemaakte 

inbouwkasten voor uw kleding. De badkamer zit 

aan de slaapkamer vast en is net zoals het 

gehele penthouse luxe ingericht. Dubbele 

wastafel, spiegel met geïntegreerde tv-scherm, 

apart toilet, inloopdouche met glazen wand, 

regendouche en handdouche en vrijstaand 

stenen bad. Vanuit de badkamer loopt u zo het 

2e dakterras op! 





Alle ramen zijn v.v. elektrisch semi verduisterde 

screens, deze kunt u met een app bedienen. 

Ook de verlichting, de geluidsinstallatie (Dolby 

Surround Systeem), alles is te bedienen met 1 

app. Het appartement is ook beveiligd. 





Parkeerplaats: 


Het appartement beschikt over drie 

parkeerplaatsen, twee op de verdieping -1 

gelegen direct naast de lift en 1 op de verdieping 

-2. 





Berging:


Op de verdieping -1 is de berging. 










Diversen:


- VVE kosten woonhuis thans € 476,-- per 

maand en ca. € 56,89 per maand per 

parkeerplaats!





Kop van Zuid is een hippe locatie waar 24 uur 

per dag geleefd wordt. Een internationale 

hotspot waar de dynamiek van wonen, werken 

en recreëren in de stad volledig tot zijn recht 

komt. Het beroemde hotel New York is 

kenmerkend en bevindt zich op de kop van de 

kade. Aan de Cruise Terminal leggen regelmatig 

imposante cruiseschepen aan waardoor er altijd 

iets te bekijken valt. Zin in een avondje uit? 

Zowel de oude pakhuizen als de nieuwe torens 

bieden een breed scala aan restaurants en 

barretjes en kan je de Foodhallen bezoeken. 

Ook het Nieuwe Luxor Theater, Lantaren 

Venster en het Nederlands Fotomuseum zijn hier 

te vinden voor gezellige en culturele activiteiten. 

Door de verbinding met de befaamde 

Erasmusbrug en het openbaar vervoer (tram en 

metro) is het bruisende stadscentrum binnen no 

time te bereiken (ook met de fiets). Tevens 

bevindt zich hier ook de opstapplaats voor de 

watertaxi. Beleef het hier allemaal!


 

























Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart



Over ons

Welkom bij Kolpa van der Hoek, een deskundig, persoonlijk en slagvaardig makelaarskantoor. In 
april 2020 is Kolpa van der Hoek Makelaars Taxateurs ontstaan door de samenvoeging van Kolpa 
Makelaars uit Rotterdam (sinds 1915) en Van der Hoek Makelaars (sinds 1960) uit Voorne-Putten. 
Met deze samenwerking kunnen wij onze klanten in de regio Rijnmond en/ of Voorne-Putten nog 
beter bedienen op het gebied van wonen, bedrijfshuisvesting en taxaties.  Met kennis van zaken, 
kennis van waarde.




Het motto ‘Kennis van waarde’ is niet voor niets gekozen. Geen makelaarskantoor in Nederland 
heeft zo’n brede set van certificeringen en kwaliteitslabels als Kolpa van der Hoek.




Zo geeft het opvallende label ‘Qualis’ een goed beeld van de kwaliteiten in de top van de markt. 
Maar ook op het gebied van (zakelijke) taxaties beschikt dit unieke makelaarskantoor over alle 
certificeringen (o.a. RICS en NRVT Groot Zakelijk) en zijn zij een gesprekspartner voor een groot 
aantal gerenommeerde partijen.




De inzet voor onze klanten blijft niet onopgemerkt. Zo waren we in 2018 en 2019 de trotse winnaar 
van een FD Gazellen Award en werden we in vier categorieën genomineerd in de 
Woningmakelaar van het jaar-verkiezing.




Kolpa van der Hoek is met recht de specialist in alle aspecten van het vastgoed. Met kennis van 
zaken. Uw kennis van waarde.



De meest gestelde vragen over het kopen en verkopen van een huis



Vanaf het moment dat uw interesse gewekt wordt in een woning tot het moment waarop u het contract van uw nieuwe 
huis tekent, loopt u tegen allerlei vragen aan. Niet zo vreemd, want een huis kopen doet u niet elke dag. Een makelaar 
van de NVM doet dat wel, daarom kunnen we u op de meeste vragen snel een goed antwoord geven. Hieronder 
beantwoorden we de 10 meest gestelde vragen zodat u weet waar u staat wanneer u op zoek gaat naar dat huis van uw 
dromen.





1. Wanneer ben ik in onderhandeling?

U bent pas in onderhandeling als de verkopende partij reageert op uw bod door een tegenbod te doen. U bent echter 
nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal bespreken.





2. Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt?

Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk nog niet tot een verkoop te leiden. Bovendien kan het zijn dat de 
verkoper graag wil weten of er meer belangstelling is. Overigens mag ook met meer dan één gegadigde tegelijk worden 
onderhandeld. Een NVM-makelaar moet dit wel duidelijk melden.




Vaak zal de verkopende NVM-makelaar aan belangstellenden vertellen dat een pand, zoals dat heet, ‘onder bod’ is. Als 
belangstellende mag u dan wel een bod uitbrengen, maar de makelaar mag dan pas met u in onderhandeling treden als 
de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De NVM-makelaar doet geen mededelingen over de 
hoogte van biedingen. Dit zou namelijk overbieden kunnen uitlokken.





3. Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?

Nee. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs moet worden gezien als een uitnodiging tot het doen van een bod. 
Ook als u de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus nog beslissen of hij uw bod aanvaardt of niet, of dat hij zijn makelaar 
een tegenbod laat doen.





4. Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen?

Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen. Daarnaast kunt u als potentiële koper echter ook 
besluiten om tijdens de onderhandelingen uw bod weer te verlagen. Zodra de verkopende partij een tegenbod doet, 
vervalt namelijk uw eerder gedane bod. 





5. Hoe komt de koop tot stand?

Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken (zoals de prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende 
voorwaarden), legt de verkopende makelaar de afspraken schriftelijk vast in een koopakte. Ontbindende voorwaarden zijn 
hierin een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde. Wilt u bijvoorbeeld een 
ontbindende voorwaarde voor de financiering, dan moet u dit melden bij het uitbrengen van uw bod. Het is dan ook 
belangrijk dat de partijen het eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopakte 
wordt opgemaakt. 




Zodra beide partijen de koopakte hebben ondertekend en de koper een afschrift van deze akte heeft ontvangen, treedt 
voor u als particuliere koper de wettelijke bedenktijd van drie dagen in werking. Binnen deze tijd kunt u als koper alsnog 
afzien van de aankoop. Doet u dit niet, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden 
geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.



6. Mag een makelaar van de NVM tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen?

Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk te bepalen is 
wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar - in overleg met de verkoper - besluiten de lopende 
onderhandelingen af te breken en de biedprocedure te wijzigen om vervolgens te kiezen voor bijvoorbeeld een 
inschrijvingsprocedure. Hierbij hebben alle bieders een gelijke kans om het hoogste bod uit te brengen. Alvorens het 
systeem te wijzigen, dient de makelaar uiteraard eerst de eventueel gedane toezeggingen na te komen. 





 7. Wat is een waarborgsom?

Tot zekerheid van de nakoming van de koper wordt over het algemeen in de koopovereenkomst een artikel  opgenomen, 
waarbij de koper zich verplicht binnen een afgesproken periode een waarborgsom te storten. Deze waarborgsom 
bedraagt in de regel 10% van de koopsom en wordt bij de eigendomsoverdracht in mindering gebracht op de 
koopsom.Vaak regelt de financier deze zekerheidsstelling d.m.v. een bankgarantie.





 8. Wat is een optie?

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een 
andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld 
nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen 
van een bestaande woning niet. Het begrip ‘optie’ wordt daarbij vaak ten onrechte gebruikt. Dan heeft het de betekenis 
van bepaalde toezeggingen die een verkopende NVM-makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het 
onderhandelingsproces. Zo’n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de 
tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar van de NVM zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij 
in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn 
financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en de verkopende 
NVM-makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan. 





 9. Moet een makelaar als eerste met mij in onderhandeling gaan als ik de eerste ben die belt voor een 
bezichtiging of als ik als eerste een bod uitbreng?

Nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. Hij heeft wel de plicht u daarover te 
informeren. Hebt u serieus belangstelling, vraag de makelaar dan wat uw positie is. Dat kan teleurstelling voorkomen.





 10. Zit de makelaarscourtage in de ‘kosten koper’?

Nee. Onder ‘kosten koper’ vallen de kosten die de overheid koppelt aan de overdracht van een woning. Dat zijn de 
overdrachtsbelasting (2%), de notariskosten voor het opmaken van de leveringsakte en de kosten voor het inschrijven 
daarvan in de registers. Daarnaast dient de koper rekening te houden met de (notaris)kosten voor de opmaak en 
inschrijving van de hypotheekakte. Heeft de verkopende partij een makelaar ingeschakeld om de woning te verkopen, 
dan komen de kosten hiervan voor zijn rekening. De verkopende makelaar is immers belangenbehartiger van de verkoper 
en niet van u als koper. Om deze reden is het doorgaans ook verstandig om zelf een makelaar van de NVM in te 
schakelen. De makelaarscourtage voor een aankopende makelaar komt wel voor rekening van de koper.





 Meer informatie?

Kijk ook eens op de website www.nvm.nl





 Disclamer



Deze brochure is met zorg samengesteld. Voor de juistheid van de verstrekte informatie zijn wij in de regel in grote mate 
afhankelijk van derden.




De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden.




Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.




Een woning kopen doe je maar een paar keer in je leven. Graag zullen wij u adviseren.





Aantekeningen



Heeft u interesse?

Voorweg 2

3233 SK Oostvoorne




0181 - 48 40 00 
oostvoorne@kolpavanderhoek.nl

www.kolpavanderhoek.nl


