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Esdoorndreef 4 te Vlaardingen-Holy

Goed onderhouden ruime 6-kamerêêngezínswoning op eigen
grond.

In de directe omgeving van scholen (basisschool 'De Hoeksteen'is
aan de overzqde van de woning gelegen). In de nabijheid van
winkelcentrum'De Loper', openbaar vervoervoorzieningen en
uitvalswegen. Op loopafstand van diverse recreatievoo r zíentngen,
zoals het natuurgebied Midden Delfland en Broekpolder.

Indeling:

Begane grond: entree, hal met toegang tot aangebouwde stenen
berging (x2.2x4rn), ruime hal, geheel betegeld toilet met
vrijhangend closet en fonteintje, open keuken (t2.9x3rn) aan
voorzqde met gemoderniseerde U-vormige inrichting, composiet
aanrechtblad, ingebouwde keramische kookplaat, aÍzutgkap,
oven, combimagnetron, vaatwasmachine, koel- en separate
vrieskast, tuingerichte woonkamer (t5.2x6.5 I 8.2rn) met open
trap en schuifpui naar achtertuin;

1" verdieping: overloop, twee achterslaapkamers (resp
t3.5x2. lm en +3x3.9m) gemoderniseerde badkarner (t2.9x2rn)
met dubbele wastafel, vrijhangend toilet, Whirlpool ligbad,
douchegelegenheid en decorradiator, voorslaapkamer
(x5.2x4.a l3m);

2u verdieping: dakkapellen over de gehele breedte van de woning
aaÍ1. zowel de voor- als achteruijde voorzreÍlvan elektrische
rolluiken, overloop, achterzíjkamer (14. 8m2), zolderkamer
(t20m2).

Voortuin (!41m') met oprit, zorrrrrge achtertuin (t5.5x9.7m) op
het zuidwesten met achteruitgang.
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Bijzonderheden:
t BouwjaaÍ c.v.-combiketel (Vaillant VHR): 2OIl;
I Overige warm\Matervoorziening: close-in boiler;
t Geheel voorzíen van kunststof kozijnen en thermopane

beglazing;
I Woonkamer en gang voorzíen van parketvloer;
t Eigen grond
i Grondoppervlakte L67 m2'
t Inhoud + 49Orn3;
i Woonoppervlakte + I4Orrr2'
I Bouwjaar 1975;
0 Oplevering: in overleg.

Vraagprijs € 375.OOO,-- k.k.

Een huis kopen?... Neem uw eigen lr[VM 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 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 woning is gebouwd rond 1975. Dat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit
gesteld mogen worden aanzienlljk 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 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, indien gewenst, daaÍtoe in de gelegenheid gesteld
worden teneinde teleurstellingen en schade te voorkomen.

Voor de NVM-privacy verldaring wordt verwezen naar de website van Bouman Makelaardij.



Begane Grond
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De plàltegronden zljn mêt de Or@tste zoíg sámen96sleld.
EÍ kunnen Oeen rochten êan onllee.d lyorden i SOO tiedia
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1e Verdieping

+2.11 m++3.04m+

Badkamer

De plattegronden zijn mel de groolsle zorg samengesleld.
Er kLrnnen geen íechlen aan onllêênd worden. O SOO Mêdja



2e Verdieping

De plattegÍonden ziin met dê grootsts zoÍg sameng€stold.
Er kunnên geên rechten aán ontleend woÍd€n. @ SOO Media



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Esdoorndreef 4
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Dezê kaart isnoordgericht
12345 Ps€elnummer

25 Hui$ummer
Vaslgeslelde kadaslralê grens

VooÍlopi ge kadaSrale grens

Admini$ratieve kadastrale orêns
Bebouwing

Overige topografie
Voor een eênsluidend uittÍeksê|. Y. i !
De bs,vaarder van het kadaSêr èn ds ooglbarê re

Schaal 1:500

Kadastralegemeente Vlaardingen
Sectie K
Perceel 1243 /r

treksd kunnen oeen bêtrouwbare maten worden ontlesld.
voor het kadaslér en de openbare reqis{ers behoudt zich de intellectuele
srechtên voor. waarondef het autflr-s6ht tr het databanktrÍ€ht.


