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Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

BOUMAN MAKELAÀ,RDIJ
Spechtstraat 1O4 te Maassluis
Goed onderhouden verrassend ruim e eengezinswoning.

in de kindvriendelijke vogelwijk' (o.a.
natuurspeelplaats Avonturis in de nabijheid). Centraal ten
De woning is gelegen

opzichte van het overdekte winkelcentrum 'Koningshoek',
scholen, metrostation Maassluis, uitvals\Megen en
recreati ev o or zieningen.

Indeling:
Begane grond: entree, hal, geheel betegeld toilet met vrijhangend
closet en fonteintje, Z-vormíge woonkamer (+37rnz) met open trap
en mogelijkheid voor een open haard, keuken (r2.6x3m) met
originele inrichting en toegang tot achtertuin;

Eerste verdieping: overloop met inloopkast, twee
achterslaapkamers (resp. t3.3x2.8m en !2.Gx3.9m) thans
ensuite, voorslaapkamer (t3.1x4.4m) met wastafel en balkon
(t1x3.1-), geheel betegelde badkamer (tl.8x2.5m) met
douchegelegenheid, wastafelmeubel, vrijhangend toilet,
wasautomaataansluiting en decorradiator;
Tweede verdieping: overloop met wastafel en opstelling c.v.combiketel, zolderkamer (t16mz ) met velux (vernieuwde)
dakramen aan weerzijde, bergruimte onder k.p;

Voortuin (t3.1x6.2m), achtertuin (t LI.rx6.2m) met vrijstaande
stenen berging (t4.2x2.3m) en achteruitgang.

BOUMAN MAKELAARDIJ
Bijzonderheden:
t BouwjaaÍ c.v.-combiketel (Vaillantl:
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overige warmwatervoorziening: close-in boiler keuken;
Begane grond: vootzetramen en thermopane beglazing;
Zoldewerdieping: Velux dakramen;
Diverse ingebouwde kast- en bergruimten;
Bouwjaar I97O;
Grondoppervlakte l52rrr2;

i
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Gebruiksoppervlakte + 130m2;
Oplevering in overleg.

I Inhoud +44Orn3:

VraagprUs € 295.OOO,-- k.k.

Energielabel D

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 Makelaardlj aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid vóor-enige onvolledigheid,
onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan, noch kan aan dè vermelde info-rmatie enie recht worden
onfleend. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.
Koper is ermee bekend dat deze woning is gebouwd rond 1970. Dat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit
gesteld mogen worden aanzientrj-k lager liggen dan bij nieuwe woningen. Het geheel of ten dele ontbreken van een
of
meer eigenschappen van de onroerende zaakvoor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins nietbeantwoorden van de zaaT<kornt 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 NEN258O. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van
meten toe te passen voor het geven var een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit
verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbéeld interpietatieverschillen, afrondingen of
beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Indien de exacte maten rioor een koper van cruciaal tetang zijn, wordt
geadviseerd deze zelÍ na te_meten. De (kandidaat)koper zal, indien gewenst, daartoe in de gelegenheid gástóU
worden teneinde teleurstellingen en schade te voorkomen.

Voor de NVM-privacy verklaring wordt verwezen naaÍ de website van Bouman Makelaardii.

Begane grond
Spechtstraat 104, Maassluis, Zuid Holland
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D6 plàtlegrond€n zïn m6t de gíoolslo zorg 6am€ng€stold.
Êr kunnon geon íochleo aan ontleond worden. @ SOO Medla
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1e Verdieping
Spechtstraat 104, Maassluis, Zuid Holland
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Slaapkamer
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De platiegronden zrjn Inet de gíootsle zorg samengesteld.
Er kunnen geen Íechten aan ontleend worden. O SOO l\.{edia

2e Verdieping
Spechtstraat 104, Maassluis, Zuid Holland
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De plattegÍondên zijn met de grootsle zorg samengesleld.
Er kunnen geen techtên aan ontlesnd worden. O SOO Media
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Berging

Spechtstraat 104, Maassluis, Zuid Holland
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Ds plattegrondsn zlrn met do groolste zorg sam€nge8told.
Er kunnen geen rechton aan ontloend word€n, @ SOO Media

x

Kadastrale kaart

Uw referentie: Spechtstraat 1 05
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0510152025m
Dezo kaart is noordgericht
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Schaal 1: 500

Perceêlnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastÍale grens
AdministÍatievo kadastrale grsns

Kadastralegemeente Maassluis

Sectie
Perceel

A
1767

Bebouwing
Voor een eensluidond uittreksel, geleverd op
De bewaarder van hot kadaster en de openbare registêÍs

Aan dit uittreksel kunnen geen belrouwbare maten worden onileend.
De Dienst voor hel kadaster en de openbare rêgisters behoudt zich dê intellectu€lè
eigendomsrechten voor, waaronder het auteuGrscht 6n het databankenrecht.
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