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Bangkasingel 7O te Vlaardingen

Aan een v€u: de mooiste singels van vlaardingen gelegen
gemoderniseerde en vergrote S-kamer eengezinswoning.

In een kinderrijke doch rustige buurt. op loopafstand van
stadscentrum en in de nabije omgeving van basisscholen,
openbaar vervoerv oor zieningen, uitvalswegen, zur ernb ad en
natuur- en recreatiegebied de Broekpolder.

Indeling:

Begane grond: hal, trapkast, woonkamer (t37mz) met open trap,
tussenhal met geheel betegeld toilet met fonteintje en c.v.-ruimte,
uitgebouwde keuken (*2.5x2.5m) met granieten a€uLrechtblad,
ingebouwde S-pits gastoestel, elektrische oven, afzuigkap,
vaatwasmachine, koel- en vrieskast en toegang tot achtertuin
middels schuifpui;

Eerste verdieping: overloop, geheel betegelde vergrote badkamer
(t2.6xl.8m) met ligbad, douchegelegenheid, vrijhanged toilet,
wastafelmeubel en decorradiator, achterslaapk€uner (13.3x2.8.*),
voorslaapkamer (+3. 40x3. 3*), voorztlka.mer \+Z . 1x2 8-) ;

threede verdieping: zolderkamer (t 15m2) met inloopkast.

voortuin (t5x6m), opnieuw aangelegde achtertuin (r6om2) op het
oosten met achteruitgang. vr{jstaande houten berging (t4.6x3m)
met openslaande deuren voor gemakkelijke toegang voor
motoren.

BiJzonderheden:
. Gewijzigde indeling;
o Bouv{aar c.v.-combiketel (Nefit HR): 2Ol4;
t Begane grond voorzien van vloerverwarming en plavuizen (in

houtlook);
o Kunststof, aluminium en hardhouten kozijnen:
o Isolatie: thermopane beglazing, dakopbouw en uitbouw;
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Energielabel

Vernieuwde riolering;
Laminaatvloeren op 1. en 2. vetdieping;
Veel kast- en bergruimten;
Bouwjaar woning: + 1951;
Eigen grond;

I Grondoppervlakte L54m2;
Inhoud woning + 380m3;
Woonoppervlakte + 1 10m2;

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.

I Aanvaarding in overleg.

Vraagprijs € 368.000,-- k.k.

Een huis kopen?... Neem uw eigen IVVM 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 aansprakeiijkheid voor enige onvolledigheid,
onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarval, noch kan aal de vermelde informatie enig recht worden
ontleend. Al1e opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Koper is ermee bekend dat deze woning is gebouwd rond 1951. 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 zaaT<voor normaa1 en bijzonder gebruik en het eventueel alderszins
niet-beantwoorden van de zaak 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 instaliaties 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 voor een koper van cruciaal belang zijn,
wordt geadviseerd deze zelf na te meten. De (kandidaat)koper za7, indierl gewenst, daartoe in de gelegenheid gesteld
worden teneinde teleurstellingen en schade te voorkomen.

Voor de NVM-privacy verldaring wordt verwezen naar de website van Bouman Makelaardij.
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Begane Grond
Bangkasingel 70, Vlaardingen, Zuid Holland

Oe plattegronden ziin met de grootste zorg samengesteld.
Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. @ SOO Media 
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Eetkamer

Woonkamer
H = 2,64m

5.17 m

5.52 m



1e Verdieping

Bangkasingel 70, Vlaardingen, Zuid Holland

<__2.65 m___-=-__> 2.76m ------.>

De plattegronden zijn mel de grootsie zorg samengesteld,
Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. O SOO Media 
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2e Verdieping

Bangkasingel 70, Vlaardingen, Zuid Holland

4.61

De plattegronden zi.in met de grootste zorg samengesteld.
Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. O SOO Media ,
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Berging

Bangkasingel 70, Vlaardingen, Zuid Holland
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Kadastrale kaart Uw referentie: Bangkasingel 70

0510152025m:

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

Schaal L: 500

Kadastrale gemeente Vlaardingen
Sectie D

Perceel 4549

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend,
De Dienst voor het kaddter en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Urrrrrh72345
Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratreve kadastrale grens

Bebouwing


