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Mr. Verschuurstraat 53 te Vlaardingen

Water, groen en ruimtelijke indeling.

In de Zuidbuurt van de Westwijk, in kindvriendelijke omgeving,
nabij scholen, winkels en openbaar vervoervoorzieningen. In de
directe omgeving van recreati ev oorzieningen.

Comfortabele, eigentijdse ruim e eetagezinswoning met twee
badkamers. Geen pankeerprobleem door de aanwezigheid van een
eigen oprit.

De woonkamervloer is verlaagd ten opzichte van de hal en
woonkeuken. Daardoor ontstaat in de kamer een grotere
verdiepingshoogte.

De gebruikte materialen zijn zo veel mogelijk milieuvriendelijk en
van goede kwaliteit.

Indeling:

Begane grond: entree, hal, geheel betegeld toilet met fonteintje,
gemoderniseerde woonkeuken (t16m,) aan voorztlde met
granieten aEurrechtblad, kookeiland, ingebouwde inductiekook-
plaat, elektrische oven, koelkast, vaatwasmachine en vrieskast,
woonkamer (t5.1x4.5m) met natuurstenen vloer en openslaande
deuren naar het waterterras (*24rn2l;

Eerste verdieping: ruime overloop, voorslaapkamer (t5. 1x3. 1m)
met inloopkast en eigen badkamer met douchegelegenheid en
wastafel, twee achterslaapkamers (resp. +3.3x2.4m I +3.3x2.7rn1,
geheel betegelde badkamer (t5mz1 met douchegelegenheid,
wastafel en vrijhangend toilet;

Tnreede verdieping: vide, overloop met fonteintje,
achterslaapkamer -v/h twee kamers- (+5.2x3.4^1, hobby-
/technische ruimte (t2x3.3m), toegang tot dakterras (15.4x3.1-);
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De woning heeft twee buitenbergingen: een lage fietsenberging
(!2x2.7rn) aan de straatzijde en op het waterterras een berging
(tL.7x25m) met pantry.

Bijzonderheden:
i C.v.-gas gecombineerd met de warmwatervootziening,

bouu4'aar Vaillant HR combiketel: 2Ol9;
t Warmte terugrnrinunit;
t Volledig geisoleerd;
a Hardhou ten kozijn"en;
I Degelijk afwerkingsniveau;
. Veel lichtinval;
o Gehele begane grond voorzien van vloerverwarming (muv

toiletruimte);
t Verdiepingen uitgevoerd met laminaatvloeren;
a Keukeninrichting in 2019 geheel gemoderniseerd/vernieuwd;
t Diverse kast- en bergruimten;
t Dakterras op westen; waterterras op zuidoosten;
I Gehele buitenzijde in 2Ol9 geschilderd;
t Eigen grond;
I Bouwjaar 2OO2;
I Grondoppervlakte Ll7 m2;
I Inhoud t 490 m3;
i Woonoppervlakte t 133 m2;
o Aanvaarding in overleg.

Energielabel A+

Vraagpr{s € 419.OOO,-- k.k.
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Begane grond
Mr. Verschuurstraat 53, Vlaardingen, zuid-holland
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1e Verdieping

Mr. Verschuurstraat 53, Vlaardingen, zuid-holland
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2e Verdieping

Mr. Verschuurstraat 53, Vlaardingen, zuid-holland
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Berging

Mr. Verschuurstraat 53, Vlaardingen, zuid-holland
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Kadastrale kaart Uw referentie: Mr. Verschuurstr 53

0510152025m
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Deze kaart is noordgericht

L2345 Perceelnummer

25 Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente Vlaardingen
Sectie H

Perceel 1795

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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Huis kopen?... Neem uw eigen NrnVI 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 Makelaardij aanvaardt echter geen enkele aansprat<eti.lkheid v6or"enige onvolledigheid,
onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan, noch kan aan di vermelde infoimatie enig recht worden
ontleend. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Koper is ermee bekend dat deze woning is gebouwd rond2002. Dat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit
gesteld mogen worden anders liggen dan bij recent gebouwde woningen. Het geheel often dele ontbreken van een
of meer eigenschappen van de onroerende zaakvooi normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins
niet-beantwoorden val de zaak komt voor rekening en risico van ktper.

I(oper 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 NEN25B0. 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 interpietatieverschillen, afrondingen of
beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Indien de exacte maten ,^oo. .., koper van cruciaa-l belang zijn,
wordt geadviseerd deze zelf nate 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 Makeiaardij.


