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Op onze werkzaamheden zijn var: toepassing De Algemene Consumentenvoorwaarden van de Nederlandse
Co6peratieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM U,A.
Voor de NVM-privacyverklaring wordt verwezen naar de website van Bouman Makelaardii.
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Soendalaan 7L te Vlaardingen

Gunstig gelegen, goed onderhouden eind jaren '30
eengezinswoning.

In een kinderrijke doch rustige buurt. Op loopafstand van
stadscentrum en in de nabije omgeving van basisscholen,
openbaar vervoerv ootzieningen, uitvalswegen, zwernbad en
natuur- en recreatiegebied de Broekpolder.

Indeling:
Begane grond: entree, vestibule (11.3x1.8-), gang, trapkast,
betegeld toilet met fonteintje, open keuken (t3.2x1.8m) met U-
vormige inrichting, hardstenen aanrechtblad, ingebouwde
kokend water toestel, S-pits gaskookplaat, elektrische oven,
afz:uigkap, vaatwasmachine, ko el- / vrie scombin atie,
doorzonwoonkamer (+8.6x3.4m) met houtkachel, convectorput en
openslaande deuren aan achterzijde;

Eerste verdieping: overloop, geheel betegelde badkamer
(t 1.6x1.8m) met wastafel, vrijhangend toilet, douchegelegenheid
en decorradiator, voorslaapkamer (t3x3 A*1, achterslaapkamer
(t3.6x3.4m) met openslaande deuren naar balkon (t5.4x1m) en
achter zijkamer (t2 . 8x 1 . 8m) i

threede verdieping: dakkapel aan achterzrlde, overloop met c.v-
combiketel en wasautomaataansluiting, zolderkamer (t 10m,) met
bergruimte onder kap.

Voortuin (t2l^rl, achtertuin op het zuiden (t5.4x8.4m) met
vrij staande houten bergi ng (x2 .9x2 .2rn1, fietsenberging en
uitgang
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Bijzonderheden:
a Centrale verwarming middels c.v-combiketel (Nefit HR),

bouwjaar 2OO7;
t Dakkapel met kunststof kozijnen en dubbele beglazing;
o Diverse hardhouten koztlnen;
I Isolatie: thermopane beglazing era voorzetramen bij glas en

lood, dakisolatie;
o Woonkamer en keuken uitgevoerd met eiken vloerdelen;
t Grenen vloerdelen*op de eerste en tweede verdieping;
I Ingebouwde kast- en bergruimten;
t Eigen grond;
t Bouwjaar woning t 194O;
i Perceeloppervlakte 135m2'
I Inhoud woning +370m3;
i Gebruiksoppervlakte wonen +100m2;
I Aanvaarding in overleg.

Vraagprijs € 425.OOO,-- k.k.

Huis kopen?... Neem uw eigen IWM aankoopmakelaar mee; deze komt op voor uw
belang!

De getoonde informatie is met zorg samengesteld, doch aanvaardt Bouman Makelaardij geen aansprakelijkheid
voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen inforrnatic, noch kan aam de vermelde informatie enig
recht worden ontleend. Deze dient slechts beschouwd te worden als een uitnodiging tot het doen van een bod.
Maten zijn "circa" maten.

Koper is ermee bekend dat deze woning is gebouwd rond 1940. De eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen
worden liggen aanzienlijk lager dan bij nieuwe woningen. 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 insta1laties
begrepen zijn.

Koper wordt in de gelegenheid gesteld om voor eigen rekening een bouwtechnische keuring uit te laten voeren,
waarin o.a. ook gas-, water- en eiektrische installaties begrepen zijn.

De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN25B0. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van
meten toe te passen voor het geven v€rn 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.

Voor de NVM-privacy verklaring wordt verwezen naar de website van Bouman Makelaardij.
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Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.
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Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.
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Kadastrale kaart Uw referentie: soendalaan 7L

0510152025m

-

Deze kaart is noordgericht

12345 Perceelnummer

25 Huisnummer

V6tgestelde kadGtrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op
De bewailder vil het kadGter en de openbare regtsters

Schaal L: 500

Kadastrale gemeente Vlaardingen
Sectie D

Perceel 1546

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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