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BOUMAN MAKELAARDIJ
Johan Westennreelstraat 55 te Vlaardingen
Aan plantsoen gelegen royale S-kamerwoning met voor- en
achtertuin.
Nabij wijkwinkelcentra, scholen en openb aar venroer
voorzieningen. Volop recre6ren in de directe nabijheid zoals
Krabbeplas, Zuidbuurt en Delfland.
De woning is grotendeels in verouderde staat. Veel mogelijkheden
voor een handige starter om het naar eigen idee te
verb et er en f verrrrderen .

Indeling:
Begane grond: entree, gang, trap /kelderkast, toilet met
fonteintje, doorzonwoonkamer (t27rn2), keuken (r2.5x3m) met
toegang tot achtertuin, bijkeuken (t3.9x2.5m) eveneens met
toegang tot achtertuin;
Eerste verdieping: overloop, voorslaapkamer (t3 .8x2,8m),
douchegelegenheid (!2x1.35m) met wastafel, achterslaapkamer
(t3.3x4m), achterkamer (x2.5x3m) met toegang tot balkon
(*2x1 m), achterzijkarner (+3 .9x2. 5*) ;

Voortuin (t2.5x5.5m), beschutte achtertuin (*9x8 .7ml op het
zuidoosten met achterrritgang.
Biizonderheden:
t Verwarming en warm water middels c.v.-combiketel, bouv{ aar
Remeha HR ketel: 2OL4;
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Isolatie: merendeels dubbele beg)azirg;
Grotendeels hardhouten koztlnen;
Diverse kast- en bergruimten;
Bouu{aar woning: t 1959;
Erfpacht tot 16.07.2058 met een jaarlijkse canon ad

Inhoud + 380m3;

o Woonoppen/lakte t

110m2;

€

LLO,72;
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Grondoppervlakte L74m2;
Oplevering in overleg;
De verkooptransactie zal geschieden onder het voorbehoud van
goedkeuring van de kantonrechter;
Het is koper niet toegestaan om (gedeelten van) het gekochte te
verhuren of anderszins in gebruik af te staan.

Vraagprijs €, 225.OOO,-- k.k.
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Huis kopen?... Neem uw eigen Vlaardingse IifVM aankoopmakelaar mee; d,eze 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 informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig
recht worden ontleend. Deze dient slechts beschouwd te worden als een uitnodiging tot het doen van een bod.
Maten zijn " ckca" maten.
Koper is ermee bekend dat deze woning is gebouwd rond 1959. 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 installaties
begrepen zijn.

Verkoper heeft het verkochte niet zelf feitelijk gebruikt; derhalve kan hij koper niet informeren over eigenschappen
van c.q. gebreken aan het verkochte waarvan hU op de hoogte zou zljn geweest, als hrj het verkochte zelf feitelijk
had gebruikt. In dit kader zijn dergelijke eigenschappen, c.q. gebreken voor risico en rekening van koper.
De Meetinstructie is gebaseerd op de NtrN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eend.uidige 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 na te meten. De (kandidaat)koper zal, indien gewenst, daartoe in de gelegenheid gesteld
worden teneinde teleurstellingen en schade te voorkomen.

Voor de NVM-privacy verklaring wordt verwezen naar de website van Bouman Makelaardu.

Begane Grond
Johan Westerweelstraat 55, Vlaardingen, Zuid-Holland
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"De plattegronden zijn met de grootste zorg samengesteld.
Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. @ Soo Media"
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"De ptattegronden zijn met de grootste zorg samengesteld.
Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. @ Soo Media,'
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Kadastrale kaart

Uw referentie: J. Westerweelstr 55

l***n**

0
Deze kaart is noordgericht
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Schaal 1: 500

Perceelnummer
Huisnumrner
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Adnrinistratieve kadastrale grens

Kadastralegemeente Vlaardingen

Sectie
Perceel

H
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Bebouwing
Voor een eensluidend ulttreksel, geleverd op
De belvaarder van het kadaster en de openbare registers

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.

