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Sinds 1999

Ploni F, Bouman - de rvVolf
Register makelaar - taxateur

Prins Hendriklaan 59 te Vlaardingen

Bouman Makelaardii
Riouwlaan 56
3131 NL Vlaardingen
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Telefoon: OIO-2342693
KvK: 24294373
BTW: 057263607801

E-mail: info@boumanmakelaardij.nl
www.boumanmakelaardij.nl
IBAN NLOS INGB 0676 7273 60

Op onze werkzaamheden z{jn van toepassing De Algemene Consumentenvoorwaarden van de
Nederlandse Verenigingvan Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

BOUMAN MI\KELAARDIJ

Prins Slendriklaan 59 te Vlaardingen-Ambacht
Op eigen grond. gelegen êêngezínswoning.

Gunstige ligging, nabij scholen, winkels, openbaar vervoervoorzíeníngen en uitvalswegen.

Indeling:
Begane grond: vestibule, gang, gedeeltelijk betegeld toilet met
vrijhangend closet, doorzonwoonkamer (t3.6x8.5m) met
trap/kelderkast, erker aan voorztlde en openslaande deuren aan
acïrterztlde, keuken (r2.6x 1 .9m) met L-vormige Bruyn zeel
inrichting, ingebouwde gaskookplaat, combimagnetron,
afzwigkap, vaatwasmachine, koelkast en toegang tot achtertuin;

Eerste verdieping: overloop, voorslaapkame r (r2.7x3m) met
ingebou.wde kastruimte, badkamer (tl.9x3m) met ligbad,
wastafel en vrijhangend toilet, achterkamer (t3.9x3.8m) met
ingebouwde kastruimte en toegang tot balkon (!2.1x2.8m);
Tweede verdieping: overloop met wasautomaataa n- f afvoer en
c.v.-combiketel, zolderkamer (r21m') met dakkapel aan voorzqde.

Voortuin (x2lm'), achtertuin (x4|612) met blokhut (t2.5x3m) en
uitgang.

Bijzonderheden:
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C.v.-gas, gecombineerd met de warmwatervoorzíening,
bouwjaar Remaha HR combiketel: 2OL7;
Isolatie: dakisolatie, thermische beglazingkozijn begane grond
achterzijde en Velux dakramen tweede verdieping;
Diverse hardhouten kozijnen;
Ligging achtertuin: noord-westen;
Eigen grond;
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Grondoppervlakte I2I m,;
Inhoud + 365 m3:
Woonoppervlakte: t 102 m2;
Bouwjaar t 1938;
Oplevering per direct.

Vraagprijs € 259.OOO,-- k.k.

Een huis kopen?... Neem uw eigen NIIM aankoopmakelaar mee; deze komt op vooÍ uw
belang.

De getoonde informatie is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld, geheel vrijblijvend en niet bedoeld als een
aanbod. Bouman Makelaardij aanvaaÍdt echter geen enkele aansprakeldjkheid voor enige onvolledigheid,
onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden
ontleend. A11e opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Koper is ermee bekend dat deze woning is gebouwd rond 1938. Dat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit
gesteld mogen worden aartzíenLjk lager liggen dan blj nieuwe woningen. Het geheel of ten dele ontbreken van een
of meer eigenschappen van de ontoerende zaakvoor 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 sluit
verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of
beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Indien de exacte maten voor een koper van cruciaal belangzTjn,
wordt geadviseerd deze zelÍn.aire meten. De (kandidaat\koper zd, indien gewenst, daartoe in de gelegenheid gesteld.
worden teneiade teleurstellingen en schade te voorkomen.

Verkoper heeft het verkochte niet zelf feitelijk gebruikt; derhalve kan hij koper niet informeren over eigenschappen
van c.q. gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest, als hij het verkochte zelf feitelijk
had gebruikt. In dit kader zijn dergelijke eigenschappen, c.q. gebreken voor risico en rekening van koper.
Voor de NVM-privacy verklaring wordt verwezen naaÍ de website van Bouman Makelaardii.
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De plattegronden ziin met de grootste zorg samengesteld.
Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. @ SOO Media
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De plattegronden zijn mei 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

Uittreksêl Kadastrale Kaart

Uw referentie: Pr Hendriklaan 59
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Deze kaart
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Ptrednummer
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Vastgstêlde kadastralê grens
Voorlopi ge kadastrale grens
Admini stratieve kadaslrale grens
Bebouwing
OveÍige topografi e
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Schaal '1:500
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Vlaardingen
E
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Aan dit uittreksl kunnen qeen betrouwbarematen worden ontlend.
De Dienst voor het kadastá en de openbare reqi sters behoudt zich de intellsruere
eigendoms*hten voor, waarondshêt auteurÍtrht en het databankenrsht.

