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BOUMAN MAKELAARDIJ
Maria Louisastraat 54 te Vlaardingen
Op eigen grond gelegen goed onderhouden eindééngezinswoning,
in verkeersluwe en kindvriendelijke omgeving. Yrtl uttzicht op
groenstrook aan voorzijde.

In de directe omgeving van scholen, winkelcentrum 'De Loper',
openbaar vervoervoorzientngen en uitvalswegen. Nabij diverse
recreatievoorzieningen, zoals het natuurgebied Midden Delfland
en Broekpolder.

Indeling:
Begane grond: entree, vestibule, gang, trapkast, betegeld toilet
met vrijhangend closet en fonteintje, uitgebouwde woonkamer
(t 39m'?) met convectorput en openslaande deuren aan
achterzijde, open keuken (t2.1x3.2m) met L-vormige (Tulp)
inrichting, ingebouwde kookplaat, combimagnetron, afzurgkap,
vaatwasmachine, koel-/vrieskast en toegang tot achtertuin;

verdieping: overloop met toegang tot balkon (t2x1.3m),
voorkamer (x2.8x3.7m), betegelde badkamer (xl.6x2.2rnl rnet
1"

ligbad en wastafelmeubel, sep araat toilet met vrijhangend closet,
twee achterkaÍners (resp. !3.6x3.7m en t2.2x3.1-);
2" verdieping: overloop, stook- en wasruimte (t2.2x5.9*),
zolderkamer (+14.7m21; dakkapel aan ac['fterzqde en bergruimte
onder kap.

Voortuin (+4.5x6m), achtertuin (t59mz) op het westen met
vrijstaande stenen berging (t2.5x3m) en uitgang.

BOUMAN MAKELAARDIJ
Bijzonderheden:
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Bouwjaa.r c.v.-combiketel (Remeha HR) : 2OI7 ;
Overige warmwatewoorzíening: close-in boiler;
Isolatie: thermische beglazíng en dakisolatie;
Begane grond en eerste verdieping voorzien van kunststof
ko zijnen ; zolderverdie p in g v o or zíe n van h ardh ou ten ko zijnen ;
Begane grondvloer uitgevoerd met woongrind;
Woonkamer en keuken met vloerverwarming; c.v. als
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bijverwarming;
Buitenschilderwerk in december 20 18 uitgevoerd;
Airco in achterslaapkamer;
Eigen grond;
Bouwjaar L967;
Grondoppervlakte 2OO rn2'
Inhoud: + 455 m3;
Woonoppervlakte: t 130 m2
Oplevering in overleg.

I

Vraagprijs € 35O.OOO,-- k.k.
Een huis kopen?... Neem uw eigen IrIVM aankoopmakelaaf, mee; deze komt op voor uw
belang.

De getoonde informatie is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld, geheel vrijblijvend en niet bedoeld als een
aarrbod. 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 zijn indicatief.

Koper is ermee bekend daL deze woning is gebouwd rond 1967. Dat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit
gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bU 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 gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie siuit

verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of
beperkiagen bij het rÍitvoeÍen van de medng.
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 onlleend worden. @ SOO Media
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De plattegronden zijn met de grootste zorg samengesteld.
Er kunnen qeen rechten aan ontleend worden. O SOO Media
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Uittreksel Kadastrale Kaart

Deze kaart is

12345
25

noordgeÍicht

Perceelnummer

Huisnummer
Vastgstelde kadastrale grens

Voorlopi ge kadastrale grens
Admini$ratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie
Voor @n ffisluidend uittreksel, Y,
De bilaarder van het kadadtr en de

Uw referentie: M Louisastr 54

Schaal 1:500
Kadastrale
Sectie
Perceel

gemeentê

Vlaardingen
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Aan dit uittreksel kunnen qefl betrouwbare maten worden ontlend.
De Di enst voor het kadastér en de oombare reoistêÍs behoudt lch de intellectuele
eiomdomsshten voor. waaronderhet
en het databankenr&ht.
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