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Sportlaan 56 te Vlaardingen-Ambacht

Goed onderhouden hoekwoning met garage.

Voor thuiswerken (in de Coronaperiode) is deze woning uitermate
geschikt met een kantoorruimte en een extra werkplek in huis.

Parkeerplaatsen in Ambacht zryn schaars; dit huis heeft twee
eigen parkeerplaatsen. ook in zowel de sportlaan als in de
Nachtegaallaan zíjn v eel vrij e parkeermogelij kheden.

Gunstige ligging, nabij scholen en op loopafstand van het
wijkwinkelcentrum van Hogendorplaan. op korte afstand van
openbaar vervoervoorzíeníngen en van op- en afritten van A20 en
/'4.

(Gewijzigdef indeling.

Begane grond: entree, vestibule met vernieuwde meterkast,
gang, ruime kelderkast, gedeeltelijk betegeld toilet met fonteintje,
L-vormige uitgebouwde woonkamer (t48m'?), erker in zíjgevel en
openslaande deuren aan achterzijde, open keuken (r2.8x1.8m)
met L-vormige inrichting, granieten aanrechtblad, ingebouwde S-
pits gaskookplaat, afzuigkap, hete luchtoven, koel- en vrieskast
en vaatwasmachine;

Eerste verdieping: overloop, geheel betegelde badkamer
(t 1.8x2.8m) met ligbad, douchegelegenheid, wastafelmeubel,
toilet en decorradiator, voorslaapkamer (13.7x3.8m) met
verwij derbare schuifkastenwand, vergrote ouderslaapkaÍner
(x3.7x4.5m) middels bijgetrokken balkon, voormalige
douchegelegenheid in gebruik voor wasautomaat en droger,
studeerkamer (t 1 .8x 1 .8m);

Tweede verdieping: overloop , zolderkamer met dakkapel aan
achterzijde en Velux dakraam aan voorztlde, bergruimte onder
kap aan weerszijde;

Bevloerde vliering te bereiken middels vlízotrap.
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Voor-, z|j- en achtertuin in totaal circa I7Om2;
Berging (t2.8x1. lm) en fietsenstallin g (x4.lxlm);
vrijstaande stenen garage (t5.2x2.7m1, thans in gebruik als
multifunctionele ruimte.

Verbouwingen / aanpassinge n
t Vergroting eerste verdieping: 2OI3;
0 Erker: 2OL6;
t Vergroting \Moonkamer achterzíjde: 2OL6;
t Zonnepanelen: 2OL8.

Bijzonderheden:
t C.v.-gas, gecombineerd met de warmwatewoorzíening:

bouwjaar Bosch HRC ketel: 2OO8;
I Overige \MaÍmwatervoorziening: close-in boiler keuken;
t Hardhouten en grenen kozijnen;
i Isolatie: thermopane beglazíng, dakisolatie;
i Negen zonnepanelen;
t Laminaat-en parketvloeren;
I Garage te gebruiken als garage maar ook voor andere

doeleinden geschikt;
t Eeuwigdurend recht van erfpacht, ad € 42,88 per jaar;
t Bouwjaar woning 11938;
I Grondoppervlakte 27Om2:
t Inhoud woning +46Orn3;

i Woonoppervlakte t 1361112'

I Aanvaarding in overleg.

Vraagprijs € 474.5,OOr-- k.k.

Energielabel E
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Begane grond
Sportlaan 56, Vlaardingen, Zuid-Holland

+1.81 m++3.53m€
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De plattegÍondsn zijn m€t d€ grolsle zorg samengesteld.
Er kunnen g6en Íochlen aan ontl€snd worden. O SOO [,]€dia
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1e Verdieping
Sportlaan 56, Vlaardingen, Zuid-Holland
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Badkamer

5.50
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De plattegíonden zijn mel de groolsle zorg samengestêld.
Er kunnen geen rechlen aan ontlêènd worden. ri:; SOO Meriia



2e Verdieping

Sportlaan 56, Vlaardingen, Zuid-Holland

* 1.43 m-------> .97 m
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De plattegronden zijn met d6 grootste zorg samengêstóld.
Er kunnen geèn rechten aan ontleend wordèn. O SOO Media
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M u ltifunctionele ruimte

Sportlaan 56, Vlaardingen, Zuid-Holland

5.23 m

D€ plattegÍondon zljn mot de gÍootsls zorg samongest€ld,
Er kunnen geen rechlên aan ontloend worden, @ SOO Medla



Kadastrale kaart Uw referentie: sportlaan 56
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V@Í een eensluidend uittreksel, geleverd op:
De bewaarder van het kadaster €n de openbare Íeglsters

Schaal 1:500

Kadastralegemeente Vlaardingen
Sectie E

Perceêl 1514

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intêllectuele
êigendomsrechtên voor, waaÍonder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Dêze kaart ls noordgerlchl

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadasirale grens

Vmrlopige kadastrale grens

Administratieve kadasÍale grens

Bebouwing
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Een huis kopen?... Neem uw eigen Vlaardingse aankoopmahelaar 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 aanvaaÍdt echter geen enkele aansprakelijkheid voor enige onvolledigheid.,
onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan, noch kan aan de vermelde informatie enis recht worden
ontleend. Alle opgegeven maten en oppervlakten zíjn indicatief.

Koper is ermee bekend dat deze woning is gebouwd rond 1938. 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 zaak voor normaal en b{jzonder 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-, ïyater- en eleldrische 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 belang zijn,
wordt geadviseerd deze zelf-na te meten. De (kandidaat)koper zal, indien gewenst, daartoe in de gelegenÁeid gesteld
worden teneinde teleurstellingen en schade te voorkomen.

Voor de NVM-privacy verklaring wordt verwezen naa.r de website van Bouman Makelaardii.


