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Van Heutszpark 14 te Vlaardingen

wonen aan een park a.nno jaren vijftig, de geur van vers gemaaid
gras

In groene omgeving, gunstig gelegen half vrijstaande woning (type
twee-onder-een-kap) op een perceel grond van 5O3m2;
perceeldiepte r. 40 meter.

De woning is weliswaar gedateerd en in een verouderde staat
maar biedt wel de mogelijkheid om hier naar eigen idee een
droomhuis van te maken.

De ligging is centraal ten opzichte van openbaar ven/oervoor-
zieningen, scholen, uitvalswegen en recreatiemogelijkheden zoals
zwembad De Kulk, de Vlaardingse Vaart, de Broekpolder,
Krabbeplas en Zuidbuurt. op loopafstand van het stadscentrum.

Indeling:

Begane grond: entree, toilet, gang, traplkelderkast, uitgebouwde
woonkamer (t38m2) met open haard en schuifpui naar achter-
tuin, semi-open keuken (t2.3x2.7m1met (interne) toegang tot
garage;

Eerste verdieping: overloop, badkamer (tl.6x2.Zm) met
douchegelegenheid, toilet en wastafel, voorslaapkamer
(t2.5x3.6m) met balkon (t1.8x3.6m), twee achterslaapkamers
(resp. t3.6x3.2m en 2.3x2.7m), waarvan een met
balkon(tO.8x3.2m);

Trveede verdieping: overloop , zolderkamer (+ lSmz)met dakkapel
aan achterzijde, bergruimte onder kap.

Garage (t33mz)- aangebouwd en vergroot- met wasautomaat-
aansluiting en toegang tot tuin.

Stookruimte gelegen aan achterzijde van garage.

Voor-, zij- en achtertuin met blokhut.
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Bijzonderheden:
a C.v.-combiketel (Nefit HR), bou'daar voor 2OlO;
t Diverse kast- en bergruimte;
t Gedeeltelijk dubbel glas;
t Erfpacht eindigend op L6-O4-2054, ad € Ll8,O2 per jaar;
I Bouwjaar woning 11956;
I Perceeloppervlakte 503m2'
i Inhoud totaal + 516m3;
I Gebruiksoppervlakte woning t 1 19rn2;
t Ouderdoms- en nipt-bewoningsclausule van toepassing;
t Aanvaarding: terstond.

Vraagprijs € 425.OOO,-- k.k.

Een huis kopen?... Neem uw eigen IWM aankoopmakelaar mee; deze komt op voor uul
belang.

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

Koper is ermee bekend dat deze woning is gebouwd rond 1958. Dat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit
gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan b5 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
niet-bealtwoorden van de zaak komt voor rekening en risico van koper.

Verkopers hebben het verkochte niet zelf feitelijk gebruikt; derhalve kunnen zij koper niet informeren over
eigenschappen van c.q. gebreken aan het verkochte waa.rvan zij op de hoogte zouden zijn geweest, a1s zij het
verkochte zelffeitelijk hadden gebruikt. in dit kader zijn dergelijke eigenschappen, c.q. gebreken voor risico en
rekening 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 belang zijn,
wordt geadviseerd deze zelf nate meten. De (kandidaat)koper za7, rl:.dien gewenst, daartoe in de gelegenheid gesteld
worden teneinde teleurstellingen en schade te voorkomen.

Voor de NVM-privacy verklaring wordt verwezen naa.r de website van Bouman Malelaardij.
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Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.

Garage
H=2.37 m

Woonkamer
H=2.49m

5.3"r m

A

I

1.10 m

I



t
0.83 m

I

6.07 m

<--+ 0.45 m

'0.77 m'

+-2.29m-> 

-3.63

<-3.18m+

Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.

3.57 m

1

I

2.68 mI'I o.go mlt
1

I

2.17 m

I

I

I
1.64 m

I

6.78 m

Jo+"

1
2.55 m

I

t
0.84 m

I

Overloop

Badkamer



I

I

1.13 m

Ii
t

0.79 m

I

+ Q.!g 6

+ 1.04 m-+

Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.

6.16 m m 3.41m

I
1.19 m

I

Slaapkamer
H=2.15m



-unz+

------\

,e&1.



Kadastrale kaart Uw referentie: Van Heutszpark l-4

0510152025m

-

Deze kaart is noordgericht

72345 Perceelnummer

25 Huisnummer

Vstgestelde kad$trale qrens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Voor een eensluldend uittreksel, geleverd op -
De bewailder vm het kad6ter en de openbare registers

Schaal l-: 500

Kadastralegemeente Vlaardingen
Sectie D

Perceel 3775

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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