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

BOUMAN MAKELAARDIJ
Riouwlaan 87 te Vlaardingen
In een kinderrijke doch rustige buurt, goed onderhouden
hoekwoning met garage. Eigen grond.
Op loopafstand van stadscentrum en in de nabije omgeving van
basis s cholen, op enb aar vervoe rv o ot zíeningen, uitvalswe gen,
zwernbad en natuurgebied de Broekpolder.

Indeling:
Begane grond: hal, gedeeltelijk betegeld toilet met fonteintje,
tuingerichte woonkamer (x2Orn2l, trapkast, eetkamer
(t3.2x2.2m), keuken (t2x3.5m) aan achterztlde met toegang tot

tuin;

Eerste verdieping: overloop, geheel betegelde badkamer
(t 1. 1x2m) met wastafel en douchegelegenheid, twee
voorslaapkamers (resp. !2.4x3.4m en t2.2x3.1m), doorgebroken
achterk€uner (t3. 3x5. 7

^);

Bevloerde vliering.

Voor- en zijtuin. Achtertuin (t35m2) met berging (xL.9x2.9m) en
vrijstaande garage (t5.2x2.7 rrrl.
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C.v.-combiketel, Remeha (VR), bouwjaar 2OL2;
Isolatie: gevelisolatie * begane grond voorzien van thermopane
beglazíng;
Diverse hardhouten kozíjnen;
Diverse ingebouwde kastruimte;
Achtertuin op z:utden;
Nieuwe berging, bouwjaar t2OO6;
Bouwjaar: * 1951;
Grondoppervlakte 154 m2;
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Inhoud woning + 325 m3;
Woonoppervlakte + 84 rn2;
Aanvaarding in overleg.

Vraagprijs € 235.OOO,-- k.k.

Huis kopen?... Neem uw eigen Vlaardingse aankoopmakelaar meel 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 aansprakelijkheid voor enige onvolledigheid,
onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden
ontleend. A1le opgegeven maten en oppervlatrrten zijn indicatief.
Koper is ermee bekend dat deze woning is gebouwd rond 1951. Dat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit
gesteld mogen worden aanzienlijk lager Liggen darr bij nieuwe woningen. Het geheel of ten dele ontbreken van een
of meer eigenschappen varr de onroerende zaak voor normaal en b{jzonder 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 voeÍen,
waarin o.a. ook gas-, water- en elektrische installaties begrepen zijn.
De Meetinstructie is gebaseerd op de N8N2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van
meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlalcte. De Meetinstructie sluit
verschillen in meetuitkomsten 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.
Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met
andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de
particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit arttkel 7:2 Burgerlijk Wetboek.
Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een 'ondertekende koopovereenkomst'.
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De plattegronden zijn met de grootstê zorg samengesteld.
Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. @ Soo Media
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De plattegronden zïn met de grootste zorg samengêsteld.
Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. @ Soo Media
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Uitlreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: Riouwlaan 87
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Deze kaart
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isnoordgericht

Schaal 1:500

Perceetnummer

Huisummer
Vastgstelde kadastráe grens
Voorlopi ge kadastrale grens
Adm iniíratievê kadastrale grens
Bebouwing
OveÍigê topografie
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bwaarder van hêt kadasler ón he openbaiè

Kadastralegemeente VLMRDINGEN
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an dit uittreksl kunnen qeen betrouwbarematen worden ontlend)e Dienst voor het kadastér en de openbare reoisters behoudt zich de i ntellectude
iqmdomsr&hten voor. waaronder hêt autdrérmht tr het databankenrrcht.
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