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Wonen in het centrum van Vlaardingen? Nabij 
winkels en openbaar vervoer deze leuke 
bovenwoning met garage!

€ 165.000 K.K.
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Een bijzonder 3-kamer appartement met garage.

Een bijzonder appartement dat u gezien moet hebben als u NIET op zoek bent naar een dertien-in-dozijn-woning!




Een compleet gerenoveerde bovenwoning met vide en garage, gelegen in de Oostwijk op een steenworp afstand van de haven 
en het centrum van Vlaardingen GRATIS PARKEREN OP ENKELE METERS LOPEN!. Alle voorzieningen als keuken, badkamer, 
elektra en leidingen zijn in 2007 vernieuwd c.q. nieuw aangelegd. Tevens is de woning volledig geisoleerd en zijn alle voegen 
uitgehakt, opnieuw gevoegd en is de gevel gereinigd.
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INDELING:




Entree middels een gezellige ruime hal met trap opgang naar 
de woning, open trapkast, meterkast en toegang tot de 
garage.









Verdieping: 

Royale woonkamer met open keuken (ca. 6,25 x 5,50 en 
nokhoogte van 5,20).




De woonkamer is voorzien van luxe vloerbedekking, 
glasvezel behang, deels kunststofkozijn en deels hardhouten 
kozijnen, geheel voorzien van isolerende beglazing, fraaie 
originele spanten en een vaste kast met opstelling AWB HR-
combiketel uit 2006.







Keuken met L-vorm opstelling, natuurstenen werkblad, 
gaskookplaat, afzuigkap, oven en koelkast. Ter plaatse van 
de keuken ligt een plavuizen vloer.
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Via een prachtige hardhouten trap komt u op de vide 
(vloeroppervlakte ca. 3,80 x 3,70 en een nokhoogte van 2,65) 
met twee Velux dakvensters. De vide is prima geschikt als 
slaapkamer.




Vanuit de woonkamer, via een tussen halletje, zijn de 
badkamer en een tweede slaapkamer bereikbaar.

De mooie moderne badkamer (ca. 3,00 x 1,70) is volledig 
betegeld, voorzien van een douchecabine, wastafelmeubel, 
toilet en wasmachineaansluiting.

Slaapkamer/werkkamer (ca. 10m2).




Garage (ca. 3,95 x 3,15) voorzien van stalen kanteldeur, 
lektra, verlichting, verwarming en watertappunt. Deze 
garage is ook voor andere doeleinde te gebruiken. Denk aan 
kantoor aan huis of atelier of schoonheidssalon. De 
mogelijkheden zijn eindeloos...











Oplevering: in overleg 




NB.

* compleet gerenoveerd tussen 2006 en 2009

* volledig geïsoleerd (incl. het dak)
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KENMERKEN

Overdracht

Vraagprijs € 165.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

Eigendomsrechten Geheel perceel

 

Bouw

Type object Appartement, bovenwoning

Woonlaag 1e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1875

Isolatievormen Volledig geïsoleerd

Dubbelglas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 67 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 67 m²

Inhoud 216 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

8 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

 

Locatie

Ligging In woonwijk

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2007

Combiketel Ja

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 1

Aantal overdekte parkeerplaatsen 1

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Parkeergelegenheid Parkeerplaats

 

Kadastrale gegevens
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KENMERKEN

Eigendom Erfpacht met opstalvergoeding
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Neem contact met ons op voor meer informatie


