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Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

BOUMAN MI\,KELAARDIJ
Anna van Burenstraat 40 te Vlaardingen - Holy Zuid,
Goed onderhouden hoekwoning in kindvriendelijke omgeving.
De ligging van rle woning is centraal ten opzichte van winkels,
openbaar V€rvo erv oor zíeníngen, scholen, uitvalswe gen en
recreatievoorzí<:ningen zoals de Broekpolder en het Midden-

Delfland

Indeling:
Begane grond: entree, hal, gedeeltelijk betegeld toilet met
fonteintje, woonkamer (l26rn2l met open trap, trapkast, keuken
{x2.4x2.9m) met L-vormige inrichting, ingebouwde gaskookplaat,
elektrische oven, afnxgkap, koel-/vrieskast en toegang tot

achtertuin;
Eerste verdieping: overloop, twee achterslaapkamers (resp.
t2.6x3.1m en l:3. 1x4m), voorslaapkamer (+3.3*3.3m), gedeeltelijk
betegelde badkamer (x2.4x2.Lml met ligbad, wastafel en toilet;
Tweede verdieping: open zolder (x27m2l met opstelling c.v.combiketel en royale dakkapel aan acl'fterzijde'

Voortuin (!7 .2x3.lm) , zijtuín, zonnige achtertuin (x7 .2xIOm) met
vrijstaande vernieuwde houten berging (t3.3x2.3m) en uitgang.
Bijzonderheden:
t Bouwjaar c.v.-combiketel (NeÍït HR): 2OL6;
t Overige warÍn\Matervoorziening: close-in boiler (2OI4;
I Thermopane beglazíng begane grond en dakkapel tweede

I
i

verdieping;
Diverse ingebouwde kastruimten;
Zonhggíng achtertuin: oosten;

BOUMAN MAKELAARDIJ

Eigen grond;
Bouwjaar 1968;
I Inhoud ! 4IOmu;
a Gebruiksoppervlakte ! 12 lrrr" ;
t Grondoppervlakt e L 4Bm2 ;
o Oplevering in overleg.
o
o

Vraagprijs € 29O.OOO,-- k.k.

Het is mogelijk om de garage Philips lvillemstraat 2o te kopen.
Vraagprrjs € 29.500, -- k.k.

Een huis kopen?... Neem uw eigen IWM aankoopmakelaar mee; deze komt op voor uw
belang.
De getoonde informatie is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld, geheel vrijblijvend en niet bedoeld als een
aanbod. Bouman Makelaardij aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor enige onvolledigheid,
onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden
onfleend. Alle opgegeven maten en oppervlakten zíjn indicatief.
Koper is ermee bekend dat deze woning is gebouwd rond 1967. Dat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit
gesteld mogen worden aanzíenl:rjk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Het geheel of ten dele ontbreken van een
of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins
niet-beantwoorden van de zaak komt voor rekening en risico van koper.
Koper wordt in de gelegenheid gesteld om voor eigen rekening een bouwtechnische keuring uit te laten voeren,

waarin o.a. ook gas-, water- en elektrische installaties begrepen zijn.

De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van
meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlalÍe. De Meetinstructie sluit
verschiÍen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, aÍrondingen of
beperkingen bij het uitvoe:ren van de meting. Indien de exacte maten voor een koper van cruciaal belang z4n,
wordt geadviseerd deze zeTf na te meten. De (kandidaat)koper za7, indien gewenst, daartoe in de gelegenheid gesteld
worden teneinde teleursteilingen en schade te voorkomen.

Voor de NVM-privacy verklaring wordt verwezen naar de website van Bouman Makelaardii.
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De plattegronden zijn met de grootste zorg samengesteld.
Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. @ SOO Media
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De plattegronden zijn met de grootste zorg samengesteld.
Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. @ SOO Media
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De plattegronden zijn mel de grootste zorg samengesteld.
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Uittreksel Kadasirale Kaarl

Uw referentie: A. van Burênstr 40
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Deze kaart is noordgêricht
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Vastgstêlde kadastÍale grens
Voorlopi ge kadastrale gÍens
Adm ini SÍatieve kadaírale grens
Bebouwing
Overige topografi e

Schaal '1:500
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Vlaardingen
K
502
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Aan dit uittreksl kunnen qen betrouwbare maten worden ontlend.
De Dienst voor het kadastér en de openbare reoisteÍs behoudt zich de intellectuele
eiqendomstrhten voor, waaronds het auteur-$rcht en het databankenÍtrht.

