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Voor de NVM-privacyverklaring wordt verwezen naar de website van Bouman Makelaardij.
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Een woning in het centrum?

Twee-kamer eengezinswoning met uitzicht op het Buizengat en
't Hof. In de directe omgeving van horeea en terrassen. Nabij de
historische stadskern, Oude Markt, Oude Haven, winkels en
openbaar vervoer. Het maakt het wonen in de Vlaardingse
binnenstad btlzonder.

Indeling: b

Begane grond: Amerikaanse' entree, woonkamer (t23m2), open
keuken (r2.4x2rn) met L-vormige inrichting, ingebouwde gaskook-
plaat, elektrische oven en recirculatiekap, portaall garderobe,
badkamer (+l.4x2ml voorzien van lichtkoepel, toilet, douche-
gelegenheid, wastafel en wasautomaataansluiting;

Afgesloten privesteeg voor fiets.

Eerste verdieping: ruime zolder f overloop (t l Omz; met Velux
dakraam, voorslaapkamer (+2.3x2.5m) ;

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

(bouv{aar Intergas combiketel: 2OLa\
a Overige warm watervo orziening: close-in boiler keuken;
a Begane grondvloer is vervaardigd van beton;
a Woning is uitgevoerd met laminaatvloeren;
i Diverse hardhouten kozijnen:
t Isolatie: gedeeltelijke dakisolatie, diverse thermopa.ne

beglazing;
a Diverse slimme kast- en bergruimten;
0 Beeldbepalend pand;
a Eigen grond;
. Bouwperiode 1600- 19OO;
t Perceelgrootte 47rn2;
t Inhoud + 180m3;
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i 'Woonoppervlakte t 4Om2;
i Alleen te koop voor zelfbewoning. Het is koper niet toegestaan

om (gedeelten van) het gekochte te verhuren of anderszins in
gebruik af te staan;

t Oplevering in overleg.

Vraagprijs € I95.OOO,-- k.k.

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 a,1s een
aanbod. Bouman Makelaardij aanvaardt echter geen enkele aansprat<ei;t<treia voor-enige onvolledigheid,
onjuistheid of anderszins, dan we1 de gevolgen daarvan, noch kan aan d" vermelde informatie enig recht worden
ontleend. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Koper is ermee bekend dat deze woning is gebouwd voor 1900. Dat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit
gesteld mogen worden aanzienltjk lager liggen dan brl nieuwe woningen. Het geheel of ten dele ontbreken van een of
meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-
beantwoorden van de zaaJ<komt 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 NEN2580. De Meetrnstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van
meten toe te passen voor het geven van een indicatie val 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 ubo. een koper van cruciaa-l telang zijn,wordl
geadviseerd deze zelf na te meten. De (kandidaat)koper zal, indien gewenst, daartoe in de gelegenheid gesteta
worden teneinde teleurstellingen en schade te voorkomen.

Voor de NVM-privacy verklaring wordt verwezen naa.r de website van Bouman Makelaardij.
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1e Verdieping

Havenstraat 64, Vlaardingen, Zuid-Holland
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Kadastrale kaart Uw referentie: Smalle Havenstr 64

2846

a--
2845

Deze kaart is noordgericht Schaal 1: 500
72345 Perceelnummer

25 Huisnummer 
Kadastrale gemeente Vlaardingen

Vaslgestelde kad6trale qrens

voorropige kadastrare grJns Sectig M

Administratieve kadasrrl" gr"n, Pefceel 98

Bebouwing

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
De bewaarder van het kaddter en de openbare registers eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

*rrrrth
0510152025m

-


