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Op onze werkzaamheden zijn van toepassing De Aigemene Consumentenvoorwaarden van de
Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.
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Dr. Brugsmastraat 59 te Vlaardingen

Hedendaags wooncomfort in een waterlandschap. Drie terrassen
geven een vrij gevoel in een stedelijk gebied.

comfortabele goed onderhouden eindééngezinswoning in een
kindvriendelijke omgeving, nabij winkels, openbaar vervoer en
recreati ev o or zieningen.

De gebruikte materialen zíjn zo veel mogelijk milieuvriendelijk en
van goede kwaliteit. Centraal rn deze woning ligt de hal. De hal
loopt over drie woonlagen en vormt een ruimtelijke verbinding
tussen alle vertrekken. Door een grote pui valt het licht van
boven ín deze bijzondere ruimte.

Deze woning is flexibel te gebruiken door de verschillende
woonmogelijkheden die het heeft. Het is daarmee geschikt voor
mensen alleen, met zijn tweeën of met kinderen.

Indeling:

Begane grond: entree, tochtpo rtaa), inal I tr appenhuis
(t4.2x2.3m), geheel betegeld toilet met vrijhangend closet en
fonteintje, woonkeuken (t30mz) met kookeiland, composiet
aanrechtblad, ingebouwde inductie kookplaat, twee
combimagnetrons, afzuigkap, vaatwasmachine, koel- en
vrieskast, erker, middels openslaande deuren aan achterzíjde
toegang tot terras/vlonder (tL2rn2l en berging (tr.6x2rnl. Tevens
is er nog een terras/vlonder (t2.2x2rn) aan de zíjkant van de
woning.

Eerste verdieping: overloop, woonkamer (t5.1x4.8m) met
openslaande deuren naar Frans balkon, achterslaapkamer
(t3.3x4.9m) met L-vormige schuifkastenwand, geheel betegelde
badkamer (11.8x3.6m) met douchegelegenheid, ligbad, wastafel
en vrijhangend closet;
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Tweede verdieping: overloop met toegang tot dakterras
(t5.3x4.9m) op het westen, ruimte met c.v.-combiketel, warmte-
terugwinunit en wasautomaataansluiting, twee
achterslaapkamers (resp. +11m2 en 7m2l aan achterzqde;

Carport (t4.9x3m) aan voorztlde met berging (+2x3.3m).

Bijzonderheden:

o C.v.-gas gecombineerd met de warmwatervoorzíernttg,
bouwjaar Remeha combiketel: 2015;

t Acht zonnepanelen;
I Volledig geïsoleerd;
I Hardhouten kozíjnen;
i Begane grond voorziert van grind- en granietentegelvloer;
I Eerste en tweede verdieping uitgevoerd met hardhouten

vloerdelen;
t December 2019 een deel van de gevels opnieuw gevoegd en

geïmpregneerd;
I Degelijk afwerkingsniveau ;

I Veel lichtinval;
o Dakterras op westen, terras acl:rterztlde op zuid-oosten,

zijterras op zuiden;
I Deur- en raamhorren op elke verdieping;
I Eigen grond;
i Bouwjaar 2OO2;
t Grondoppervlakte 95rn2;
I Inhoud +505m3;
i'Woonoppervlakte !I29m2;
i Buitenruimten/terrassen t58m2;
i Aanvaarding in overleg.

VraagprUs € 35O.OOO'-- k.k.



Begane grond
Dr. Brugsmastraat 59, Vlaardingen, zuid-holland
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De pl€Uegíonden ztn met dE €íootste zdo samdgstold.
Er kunn€n g€n r*ht€n áen onll@nd erden. @SOO M€dia
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1e Verdieping
Dr. Brugsmastraat 59, Vlaardingen, zuid-holland

*1.78Ír,l++3.27m->

Badkamer

Woonkamer

*1.51 m++3.64m+

De plaltegronden zijn met de grootste zorg sanengesteld.
Eí kunnên geen rechten aan ontleend worden. /p) SOO t!Íedia
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2e Verdieping
Dr. Brugsmastraat 59, Vlaardingen, zuid-holland

2.50m.-+2.56m+

+3.65m++1.43m+

De p,attegronden zÍn met dê groolste zorg samengesteld.
EÍ kunnen geen Íecht€n aan onll@nd wrden. @SOO Media



Kadastrale kaart Uw referentie: Dr Brugsmastr 59
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Dêze kaart is noordgericht

12345 Perceelnummer

25 Huisnummêr

Vastgestelde kadastrale gÍens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grêns

Bebouwing

Voor een eensluidênd uittreksel, geleveÍd op.
De bewaaÍder van het kadaster en de openbare Íegistêrs

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente Vlaardingen
Sectie H

Perceel 2019

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbarê maten worden onileend.
De Dienst voor het kadaster en de openbarê registers behoudt zich de intêllectuele
eigendomsÍechten vooÍ, waaronder het autêursrecht en het databankenrecht.
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Een huis kopen?... Neem uw eigen IWM 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
onfleend. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

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 Meetiastructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van
meten toe te passen vooÍ 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 zeTf nate meten. De (kandidaatlkoper za1, 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 Bouman Makelaardii.


