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van klein tot groot, 

van minimalistisch tot luxe.

allemaal uniek. 




u vindt bij ons geen standaard huizen, 
maar bijzondere en luxe huizen die u het 
gevoel van thuis kunnen geven.

MAKELAARRoy Davids
Manager Wonen

r.davids@ooms.com

010-4248888
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Over deze 

woning







Casanova | Penthouse | Twee parkeerplaatsen | 33ste 
verdieping | Zuidwest zijde. 




Aan de historische Rotterdamse Wijnhaven, tussen 
Markthal en Maas, bevindt zich het woongebouw 
CasaNova: een luxe woontoren met 116 
koopappartementen, in grootte variërend van 40 m2 tot 
ruim 343 m2. CasaNova is één van de nieuwe high rise 
iconen aan de skyline van het bruisende Maritiem 
District, dat de Markthal verbindt met de  oevers van de

Maas.
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Kenmerken

VRAAGPRIJS: € 1.500.000 k.k.

SOORT WONING: PENTHOUSE

BOUWJAAR: 2022

WOONOPPERVLAKTE: 173 M²

PERCEELOPPERVLAKTE: 0 M²

INHOUD: 540 M³

AANTAL KAMERS: 4

AANTAL SLAAPKAMERS: 3

AANTAL WOONLAGEN: 1

TERRASLIGGING: ZUIDWESTEN

WIJK: STADSDRIEHOEK

ENERGIELABEL: A+
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Meer informatie







Het Rotterdamse Barcode Architects tekende voor het 
ontwerp van deze unieke driehoekige woontoren, die 
oprijst vanuit de vierlaagse onderbouw aan de kade van 
de historische Wijnhaven. Er is bij het ontwerp bijzondere 
aandacht besteed aan het uitzicht, de lichtinval, de 
buitenruimte en de grote variëteit in het aanbod van 
appartementen. Door de unieke driehoekige vorm heeft 
iedere bewoner maximale privacy en een fenomenaal 
uitzicht over Rotterdam.
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Extra informatie











PENTHOUSE




Casanova blinkt van top tot teen uit in luxe, service en voorzieningen. Wie daarbij kiest voor dit riante penthouse 
op de 33e verdieping heeft een sublieme combinatie van ruimte en panoramisch uitzicht. Het appartement is 
gelegen aan de zuidzijde, 173 m² groot en beschikt over een ruim terras van 13 m².




Het appartement wordt "casco" opgeleverd, de plattegrond en impressies dienen derhalve uitsluitend ter indicatie. 
Verder beschikt het appartement over 2 parkeerplaatsen in de parkeergarage en een eigen berging.
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Extra 
informatie







- Casco penthouse van ruim 173m2;

- Drie slaapkamers met ieder een eigen badkamer;

- Gelegen op de 33ste verdieping met fenomenaal 
uitzicht;

- Riante berging;

- Ruim en zonnig terras gelegen op zuidwesten;

- Goede, gezonde en actieve VvE;

- Voor het penthouse betaalt u maandelijkse bijdrage van 
€ 399,-;

- Twee losse parkeerplaatsen additioneel te koop voor € 
45.000,- per stuk; 

- Voor de parkeerplaatsen betaalt u een maandelijkse 
bijdrage van € 29,- per parkeerplaats;

- Oplevering in overleg. 

Casanova
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Op de 33ste verdieping valt direct bij binnenkomst de grote raampartijen op. Het lichtinval, de ruimte maken stads 
wonen in Rotterdam meer dan waar. Ieder uitzicht is een schilderij op zich. 
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Parkeren 

















PARKEREN en BERGING

In de ondergelegen garage bevinden zich twee individuele 
parkeerplaatsen welke separaat te koop zijn. Alle 
penthouses in de Casanova hebben een extra ruime 
berging, voor deze woning is deze gelegen op de tweede 
verdieping. 

Wijnhaven
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Eerste 
verdieping











Het Penthouse is naar eigen wens in te vullen. De basis is 
wel al gelegd. Zo zijn er drie slaapkamers met ieder een 
eigen badkamer, is er voorbereiding getroffen voor een 
grote woonkeuken met kookeiland en heeft de 
hoofdslaapkamer voorbereidingen getroffen voor een 
ligbad met uitzicht op de Willemsbrug, een walk-in closet 
en aparte douche met privé toilet. Daarnaast is er een 
grote ruimte voor de wasmachine en is er een heerlijk 
terras van ca 13 m2 op het zuidwesten. 
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de tuin 





De daktuin die tussen de torens van The Muse en 
CasaNova komt is straks ongeveer 1.500 m² groot wordt 
een ontspannende en groene ontmoetingsplek, exclusief 
voor de bewoners van de beide torens. Voor de inrichting 
van deze daktuin worden straks keuzes gemaakt op het 
gebied van materiaal en beplanting. 




Daarbij is het uitgangspunt dat deze moeten passen bij de 
luxueuze uitstraling van het woongebied. Ook zal de 
inrichting van de daktuin erop zijn gericht dat bewoners 
elkaar er op ontspannen wijze kunnen ontmoeten.
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Plattegronden
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Extra informatie

Onderhoud

Aansprakelijkheid

Koopakte

Ontbinding

Zekerheidsstelling

Onderzoeksplicht van de koper

Lijst van zaken

Bedenktijd

Onderzoeksplicht koper + mededelingsplicht

De staat van onderhoud en beoordeling van de bouwkundige staat geldt op basis van 

visuele waarnemingen, gerelateerd aan de ouderdom van het object. Een uitgebreide 

bouwkundige opname valt nadrukkelijk buiten het kader van deze brochure. Dit behoort 

eventueel tot de onderzoeksplicht van de kandidaat-koper(s).

Het bovenstaande behelst slechts een globale omschrijving van een object. De 

informatie berust deels op door derden aan onze kantoren verstrekte gegevens. Met de 

meeste zorg hebben wij deze informatie verwerkt doch kunnen ten aanzien van de 

juistheid van deze gegevens geen aansprakelijkheid aanvaarden. Aan deze brochure 

kunnen geen rechten worden ontleend.

De koopakte wordt opgesteld volgens model NVM.

De termijn die wordt opgenomen voor eventuele (overeengekomen) ontbindende 

voorwaarden (b.v. financiering) is 6 weken na de dag dat overeenstemming is bereikt 

over de koopsom en de overige voorwaarden.

De waarborgsom/bankgarantie is 10% van de koopsom. De koper dient deze binnen 6 

weken na de dag dat overeenstemming is bereikt over de koopsom en de overige 

voorwaarden bij de desbetreffende notaris te deponeren.

Koper is te allen tijde gerechtigd voor eigen rekening een bouwkundige keuring te (laten) 

verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te 

verkrijgen over de staat van onderhoud.

Een lijst van zaken is in deze brochure aanwezig.

De koper die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep 

of bedrijf heeft bedenktijd om de koopovereenkomst te ontbinden. De bedenktijd duurt 

drie dagen en begint om 00.00 uur op de dag die volgt op de dag dat de tussen partijen 

opgemaakte akte (in kopie) aan de koper ter hand wordt gesteld. 





Deze objectinformatie beoogt geen uitputtende lijst te geven met betrekking tot mogelijk 

aanwezige gebreken in de woning. De informatie die is vermeld, is verkregen van de 

eigenaar/verkoper en uit eigen waarnemingen ter plaatse en heeft als bedoeling om de 

koper zo goed mogelijk te informeren en tegelijk te voldoen aan de op de verkoper 

rustende mededelingsplicht. 

Op grond van het Burgerlijk Wetboek rust er op de koper van een woning een 

onderzoeksplicht. Dit houdt in dat de koper zelf verantwoordelijk is voor de beoordeling 

of de woning de eigenschappen zal bezitten om te voldoen voor het gebruik dat hij van 

de woning zal willen maken. 
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Mededeling tot verkoop

Biedverloop

Gunning

Koopakte

Erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen

Het verdient dan ook aanbeveling om een ter zake (bouwkundig) deskundige in te 

schakelen. Indien koper besluit om niet tot inschakeling van een deskundige over te gaan, 

komen eventuele nadelige gevolgen hiervan volledig voor zijn en/of haar rekening.

Alle verstrekte informatie dient gezien te worden als een uitnodiging om in 

onderhandeling te treden. Een bieding gelijk aan de gestelde vraagprijs doet dan ook niet 

direct een koopovereenkomst tot stand komen.

Het biedverloop bij onderhandelingen over onroerende zaken kent diverse 

bijzonderheden die u het best vooraf met de makelaar kunt bespreken.

Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor het object te gunnen aan de gegadigde 

van zijn en/of haar keuze. Een overeenkomst komt tot stand, indien overeenstemming 

is bereikt over de koopsom, oplevering, bijkomende voorwaarden, roerende zaken en de 

koopovereenkomst is ondertekend en de wettelijke bedenktijd is verlopen. 

Behoudens nadere afspraken gelden de standaardregels, zoals deze voorkomen in de 

modelkoopakte die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM, de 

Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis. De waarborgsom (of bankgarantie) is 

gebruikelijk 10% van de koopsom en wordt voldaan aan de notaris.


Eventueel door de koper te maken voorbehouden (zoals het verkrijgen van hypotheek, 

Nationale Hypotheek Garantie), worden alleen vermeld als deze in de onderhandelingen 

zijn afgesproken. Voor zover er in deze brochure aanvullende clausules zijn vermeld, 

worden deze opgenomen in de koopakte.





Het verdient aanbeveling in plaats van een waarborgsom van 10% van de koopsom te 

storten bij de notaris, een bankgarantie van 10% van de koopsom bij de notaris te doen 

deponeren in verband met mogelijke discussie met de inspecteur van de Inkomsten 

Belasting.

Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere bepalingen verbonden zijn. Deze worden 

dan aan elke opvolgende eigenaar opgelegd. Ze staan gewoonlijk in het 

eigendomsbewijs. Een kopie van het eigendomsbewijs is op te vragen via de makelaar. 

Bepalingen die het gebruik van de onroerende zaak (kunnen) beperken vindt u, indien van 

toepassing, in deze informatie onder aanvullende clausules.





Indien de woning gebouwd is in de periode van 1965-1983 bestaat de mogelijkheid dat 

de constructie is uitgevoerd met betonnen vloeren zoals Kwaaitaal-, Omnia- of 

Mantavloeren. Er is gebleken dat in gebieden met een hoge vochtigheidsgraad 

betonschade kan ontstaan door in de vloer aanwezige chloriden, die de sterkte van het 

beton en eventuele bewapening kan aantasten. 
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Zo helpen we 

u nog verder
onze aanvullende dienstverlening

Taxaties
Met ruim 125 gecertificeerde taxateurs, verspreid over de 38 vestigingen door heel 

Nederland is Dynamis met recht dé partij voor landelijke taxatieopdrachten. Hierbij lopen 

we voorop voor wat betreft duurzaamheid. Duurzaamheid heeft niet alleen de 

toekomst, maar ook waarde. Dynamis Taxaties maakt die waarde voor u inzichtelijk, 

helder en vooruitstrevend. Ook bij complexe en omvangrijke taxaties. We initiëren, 

coördineren en voeren landelijke taxatieopdrachten uit voor onze uiteenlopende klanten.
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Aankoop
Vastgoeduitdagingen zijn er in vele vormen. Dynamis biedt een breed scala aan 

vastgoeddiensten voor haar klanten. Voor kantoren, woningen, winkels, bedrijfspanden 

en logistiek vastgoed ondersteunen wij u met aan- en verkoop begeleiding, taxaties, 

beheer, financiële diensten en aan- en verhuur. In heel Nederland vindt u bij onze lokale 

partners de professionals die u met kennis en expertise ondersteunen. 

Verkoop
Onze partners kennen hun klanten als stads- of dorpsgenoten uit hun eigen regio. Ze 

werken niet alleen bij elkaar in de buurt, ze wonen en leven er ook. Het zijn lokale 

professionals met voelsprieten in de lokale vastgoedmarkt en zijn dus altijd op de 

hoogte van wat er speelt. Met 44 vestigingen door heel Nederland zijn wij altijd dichtbij. 
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Aantekeningen
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plan een bezichtiging
UW EXCLUSIEF SPECIALIST

OOMS MAKELAARS


MAASKADE 113


3071 NJ ROTTERDAM

010-4248888


ROTTERDAM@OOMS.COM

ooms.com/exclusief


