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Parkweg 42 te Vlaardingen

Vrtl uitzicht!

Voor een ieder die een klassieke bovenwoning zoekt,
gerenoveerd met behoud van sfeer en op een rustige plek in
Vlaardingen.

Voor een ieder die ook wil tuinieren: bij deze woning behoort een
tuin van * 66rn2 met schuur, die te bereiken is via het achterpad.

Ligging nabij stadspark 't Hof en oranjepark, centraal gelegen
t.o.v. kinderopvang, scholen, centrum en winkelcentrum van
Hogendorplaan'. Niet ver verwijderd van op- en afritten van A2o
en A4, op loopafstand van metrostation oost en bushalte. volop
recreëren in de Broekpolder, Delfland, Krabbeplas en zuídbuurt.
Voldoende parkeergelegenheid.

Indeling:

Begane grond: entree, hal (t2x1.3m), trapopgang;

1e verdieping: overloop, gedeeltelijk betegeld toilet met
vrijhangend closet, keuken (13. Lx2rn) met inrichting aan
weerszijde, betonnen aanrechtblad, ingebouwde 6-pits
gaskookplaat, recirculatiekap, vaatwasmachine, koel-
/vriescombinatie en toegang tot balkon (t1.5x5.7m) aan
achter zíjde, woonkamer (+8, 7x3. 4m) met bij getrokken ztlkamer
(!2x2.2rnl en openslaande deuren naar voornoemd balkon;

2" verdieping: overloop met ruimte voor wasautomaat en c.v.-
combiketel, recent vernieuwde badkamer (x2.2y2m) met
inloopdouche, vrijhangend toilet, wastafelmeubel en
vloerverwarming, achterslaapka.mer (t4.3x3.5m) (met
openslaande deuren naar balkon, voorslaapkamer (t1om2) met
mezzarLine en dakkapel, voorzijkamer (t3.5mz) met dakkapel.
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Energielabel

i Bouwjaar c.v.-combiketel (Nefit): 2013;
t VoorzetraÍnen en thermopane beglazing;
t Overige isolatie: dakisolatie;
t Diverse ingebouwde kast- en bergruimten;
t In de tuin is elektra en water aanwezig;
i Het object is gelegen binnen een gebied (Oostwijk) dat is

aangewezeÍt als beschermd stads- of dorps gezícllt;
i Beeldbepalend. pand;

Goed functionerepde Vereniging van Eigenaren, servicekosten
€ 150,-- per maand;
Eeuwigdurend recht van erfpacht, canon € 40,72 per jaar.
Bouwjaar 1939;
Inhoud + 335m3;
Woonoppervlakte t 95m2;

o Oplevering in overleg.

Vraagprtis € 265.000'-- k.k.

Huis kopen?... Neem uw eigen Vlaardingse I,[VM aankoopmakelaar meel 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 aanvaaÍdt 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 dat deze woniag is gebouwd rond 1939. 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 normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins
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 installaties begrepen zijn.

De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN25B0. De Meetjnstructie 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 belangzíjn,
wordt geadviseerd deze zelÍ na te meten. De (kandidaat)koper zal, indien gewenst, daartoe in de gelegenheid gesteld
worden teneinde teleurstellingen en schade te voorkomen.

Verkoper is niet bekend dat er nog enig asbesthoudend materiaal zich in de woning zou bevinden; echter gezien
het bouv4'aar van de woning en het destijds veelvuldig toepassen van asbesthoudende materialen is de
aanwezigheid hiervan niet uit te sluiten.

Voor de NVM-privacy verklaring wordt verwezen naaÍ de website van Bouman Makelaardij.



Begane Grond

Parkweg 42, Vlaardingen, Zuid-Holland
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De plattogronden ziin mot d€ grootste zorg samongo8teld,
Er kunnen geen rechten aan onueend worden. @ Soo Medla
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Parkweg 42, Vlaardingen, Zuid-Hoiland
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De plattegronden zijn met de grootste zoÍg samengesteld.
Er kunnen geen rcchten aan onlleend worden. c) Soo Media X



Parkweg 42, Vlaardingen, Zuid-Holland
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De plattogrondon ziln nlet d€ groolsle zorg samongestold,
Êr kunnen aeen reclrten aan ontleend worden. O S@ Media
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Kadastrale kaart Uw referentie: Parkweg 42
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Deze kaan is noordgericht Schaal L: 500
72345 PeÍceelnummer

25 Huisnummer 
Kadastrale gemeente Vlaardingen

Vastgestelde kadastrale grens

voorropige r<aomtrate grJns Sectie M

Adnrinisrratieve kada"à," nr"n. Perceel 981

Bebouwing

Aan dit uittreksel kunnen geen beÍouwbare maten woÍden ontleend,
Voor een eensluidend uiníeksel, geleveÍd op I De Dienst voor het kadmter en de openbaÍe registers behoudt zich de intellectuele
De bewaaÍder van het kadasteÍ en de openbare registers eigendomsrechten voor, watronder het auteursrecht en het databankenrecht,
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