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Stadhouderqlaan 97 te Schiedam

oranjekwartier: op unieke locatie gelegen ruime twee-onder-een
kapwoning. Gemoderniseerd maar met behoud van diverse
authentieke details.

Uitzicht op de singel, in een kindvriendelijke woonomgeving.
Julianapark en het Volkspark (Sterrenbos) in de nabijheid.
Gunstig gelegen ten opzichte van scholen, kinderopvang,
openbaar vervoer en bp- en afritten A2O en A4.
Niet ver v€u:. wijkrvinkels aarl de Groenela€ur. en stadscentrum.

Indeling:

Begane grond: vestibule (t 1 .9x1 .4ml., gaurlg, trap lkelderkast,
toilet met vrijhangend closet en fonteintje, L-vormige woonkamer
(+40m'?) met (gas) open haard en openslaande deuren naar
achtertuin, open keuken (x7mzl met kr-rnststenen aanrechtblad,
kookeiland, quooker, ingebouwde S-pits gaskookplaat, afntigkap,
combi-oven, koelkast en vaatwasmachine, toegang tot bijkeuken.
Bij keuk en (r2 . 6x2 . 4rnl met werkblad, wasautomaataansluiting,
close-in boiler, c.v. en eveneens toegang tot achtertuin;

1" verdieping: overloop, voorkamer (t4.8x3.4m), voornjkamer
(*2x3.2m), achterkamer (t4:4*.6*), gemoderniseerde badkamer
(t 1.9x3.2m) met ligbad, vrijhangend toilet, 2-persoonswastafel en
douchegelegenheid; i

2u verdleping: berging onder kap aan weerszijde, royale overloop
met wastafel, opstelling c.v.-combiketel en mogelijkheid voor een
hobbyhoek, achterkarner (+3.9x3.6) met dakkapel, voorkamer
(*2.6x3.6m) met kunststof dakkapel en toegang tot vliering;

Bevloerde vliering: middels vtizotrap te bereiken (vloeropp.
+2Orrr2l.

Voortuin met oprit voor twee auto's, zijtuin met gedeeltelijke
overdekte (af te sluiten) toegang naar achtertuin. Achtertuin
(l77mzl op het zuiden met vrijstaande houten berging (t3x3m).
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Bijzonderheden:
o C.v.-combiketel (Remeha): bouwjaar 2OL4;
I Overige warmwatewoorziening: close-in boiler in berging;
t Vloerverwarming in badkamer;
o Merendeels dubbele beglazing;
o Diverse hardhouten koztlnen;
i Woonkamer met 'gerookt'eiken vloer;
a Terrazzo vloer in entree, gang en toilet;
I Diverse laminaatvtoeren;
a Veel kast- en bergruimten;
a Elektra mede middels 9 zonnepanelen;
I Eigen grond;
I Bouvfraar *. 1934;
o Grondoppervlakte 224rn2;
I Inhoud t 550m3;
a Woonoppervlakte t 150m2'
I Oplevering in overleg.

Vraagprijs € 725..OOO,-- k.k.
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Stadhouderslaan 97, Schiedam, Zuid-Hotland
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Stadhouderslaan 97, Schiedam, Zuid-Holland
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Do plattegronden zijn met de grootste zorg samengesteld.
Er hunnen geen rechten aan ontleend worden, g SOO Media

5.66 m

E
N\
o)



Stadhouderslaan 97 , Schiedam, Zuid-Holland
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Berging

Stadhouderslaan 97, Schiedam, Zuid-Holland
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Kadastrale kaart Uw referentie: stadhoudersln 97

Stadhoude/s/aan

0510152025m

-

Deze kaart is noordgericht

72345 Perceelnummer

25 Huisnummer

Vffitgestelde kadtrtrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op
De bewailder vil het kadster en de openbare registers

Schaal L:500

Kadastralegemeente Schiedam

Sectie IM

Perceel 5673

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

De getoonde informatie is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld, geheel vrijblijvend en niet bedoeld a1s een
aanbod. Bouman Makelaardrj aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor-enige onvolledigheid,
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 d,at deze woning is gebouwd rond 1934. Dat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit
gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Het geheel of ten dele ontbreken van een
of meer eigenschappen van de onroerende zaakvoor normaa1 en bijzonder gebruik en het eventueei anderszins
niet-beantwoorden van de zaa)< 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 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 vbor een koper van cruciaal bTlartgzljn,
wordt geadviseerd deze zelf nate meten. De (kandidaatlkoper zat, 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 Boumal Makelaardij.


