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Op onze werkzaamheden zijn van toepassing De Algemene Consumentenvoorwaarden van de
Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

BOUMAN MAKELAARDIJ
Kethelweg 1O8 te Vlaardingen-Ambacht
Op eigen groncl gelegen goed onderhouden, half vrijstaande
eengezínswoning met garage.

Gunstige ligging, nabij scholen en op loopafstand van het
wijkwinkelcentrum Van Hogendorplaan. Op korte afstand van
openbaar vervoervoorzíenrngen en van op- en afritten van A20 en
p'4.

(Gewijzigdef indeling:
Begane grond: entree, vestibule (t2x1.3*) met meterkast, gang,
trap/kelderkast, betegeld toilet met vrijhangend closet en
fonteintj e, doorzonwoonkamer (t28m,) met openslaande deuren
naar terras aam achterztlde, open keuken (l2.2x3rn) met Uvormige inrichting, ingebouwde inductie kookpla at, alzurigkap,
magnetron, koel/vriescombinatie, vaatwasmachine en toegang

tot achtertuin:
Eerste verdieping: overloop met ingebouwde kastruimte,
voormalige slarepkamer verbouwd tot badkamer (t2.2x3m) met
douchegelegenheid, wastafel, vrijhangend toilet, decorradiator en
toegang tot bal.kon (t Ix2.2ml, achterslaapkamer (t3.5x4m),
voorslaapkamer (t3.7x3. 4^), voormalige badkaÍner verbouwd tot
inloopkast (t2x1 .4^);
Tweede verdieping: zolderruimte (t3.9x5.8m) middels vaste trap
te bereiken met c.v.-ketel, aansluiting wasautomaat en dakkapel
aan achterzijd<=.

Voortuin (t5.8x7m), zíjtutn, achtertuin (t6.5x7ml met vrijstaande
stenen berging, (tI.9x2.7rn) en garage (t5.1x2 .7rrr).
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Bijzonderheden:
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C.v.-gas, gecombineerd met de warmwatervoorzíening:
bouwjaar Nefit HR Ecomline ketel: 1997'
Kunststof kozijnen;
Isolatie: thermopane beglazing HR++;
Begane grond en eerste verdieping zíjn tn 2OL4 -uitgevoerd met
nieuwe plafcrnds, nieuwe deuren, spuit- en stucwerk wanden;
Ruime zolder met mogelijkheid voor het creëren van twee
volwaardige kamers;
Garage voorziett van elektrische deur;
Eigen grond;
Bouwjaar woning 1960;

Grondoppervlakte I74 rn2;
Inhoud woníng + 395 m3;
Woonoppervlakte + 114 m2;
Aanvaarding in overleg.

Vraagprijs € 359.5OO,-- k.k.
Mogelijkheid voor het kopen van een aparte geïsoleerde garage
(t30m2) op een perceel grond van 47m2, voorzien van een
overheaddeur en elektra.
Vraagprrjs € 45.000,-- k.k.
Een huis kopen?... Neem uw eigen Vlaardingse aankoopmakelaar meel 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
ontleend. Alle opgegeven rnaten en oppervlakten zijn indicatief.

Koper is ermee bekend dat deze woning is gebouwd rond 1960. Dat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit
gesteld mogen worden aalzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Het geheel of ten dele ontbreken van een
of meer eigenschappen van de onroerende zaakvoor normaa,l en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins
niet-beantwoorden val de zaak komt voor rekening en risico van koper.
Koper wordt in de gelegen.heid gesteld om voor eigen rekening een bouwtechnische keuriag uit te laten voeren,
waarin o.a. ook gas-, water- en elektrische installaties begrepen zijn.
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN25B0. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van
meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetiastructie sluit
verschillen in meetuïlkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of
beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

Voor de NVM-privacy verklaring wordt verwezen naaÍ de website van Bouman Makelaardij.
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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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Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. @ Soo Media

Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw rêferentie: Kethelweg 108
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Deze kaart is noordgericht
Psceetnummer

Schaal 1:500

Hui$ummer
Vastgstelde kadastral

e grêns
Voorlopi ge kadastraÍe grens
Adminiíratieve kadastÍale grêns
Bebouwing

Overige topografie
(.
Voor *n êeng uidsd uíttreksel,
De bwaaf der vàn het kadasttr en de ootrbatë | ydisÍss

Apeldoorn

Kadastrale
Sectie
Perceel

gemeente

Vaardingen
E

2334
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Aan dit uitlÍeksl kunnen oeen betrouwbarematen worden onilÉnd
De Dienst voor het kadastér en de optr bare reo;sters bêhoudt zi ch de intellectuele
eigtrdomsrchten voor, waaronder het auteursffht en het databankenrsht.

