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VRAAGPRIJS 
€ 420.000 K.K.

INGELAND 59, MAASLAND



Woonoppervlakte : 99.60m²

Perceeloppervlakte : 134m²

Inhoud : 363.60m³

Bouwjaar : 1984

Ingeland 59, Maasland



OMSCHRIJVING VAN DE WONING

Aan de Ingeland staat deze zeer complete, modern 

ingerichte, in 2016 geheel gerenoveerde woning, 

met dubbele parkeerplaats op eigen grond, en een 

fijne zonnige achtertuin met mooie overkapping. 


In 2016 is er een nieuwe keuken, toilet en badkamer 

geplaatst. De vloer op de begane grond is geheel 

voorzien van vloerverwarming. Met drie 

slaapkamers en een open zolderverdieping, is deze 

woning aan de Ingeland een zeer complete, 

instapklare woning in een mooi gedeelte van 

Maasland. 





Voortuin entree zone: 


Deze woning heeft een dubbele parkeerplaats op 

eigen terrein, direct voor de deur. En een grote 

aangebouwde (fietsen)berging met extra ruimte 

onder het schuine dak. 





Begane grond:


Entree met fraaie voordeur met glas-in-lood, een 

uitgebreide meterkast, een geheel betegeld 

hangend toilet met fonteintje en trap naar de 

slaapverdieping. De woonkamer is lekker licht, 

dankzij de kunststof achterpui met groot 

glasoppervlakte, de frisse kleuren, en de open 

keuken aan de voorzijde. De gehele begane grond is 

voorzien van een keramiekvloer met houtlook en 

vloerverwarming. De keuken is voorzien van diverse 

inbouwapparatuur, waaronder een 

inductiekookplaat, afzuigkap, vaatwasser, 

combinatie oven-magnetron en Quooker kraan. 


Via de grote schuifpui wandelt u de zonnige 

achtertuin in. De achtertuin is beschut gelegen, 

grenst aan een slootje en is grotendeels betegeld. 

De prachtige overkapping aan de achterzijde van de 

tuin is een heerlijk plekje om te ontspannen. De 

overkapping is voorzien van elektra. 





1e Etage:


Overloop met toegang tot drie slaapkamers en de 

badkamer. Aan de achterzijde van de woning zijn 

twee slaapkamers aanwezig, waarvan de kleinste 

kamer in gebruik is als kleedkamer. Aan de voorzijde 

zijn de badkamer en de derde slaapkamer. De 

badkamer is in 2016 geheel vernieuwd en voorzien 

van een tweede toilet, wastafelmeubel en een ruime 

inloopdouche met hand- en regendouche. Op de 

gehele verdieping is fraaie laminaatvloer gelegd. 





2e Etage:


Op de zolderverdieping is momenteel de vierde 

slaapkamer. De open ruimte biedt diverse 

gebruiksmogelijkheden en is zelfs in te delen met 

twee slaapkamers door het plaatsen van 

dakkapellen. Op de zolder is de opstelplaats van de 

CV-combiketel en zijn de aansluitingen voor de 

wasmachine en de droger. Dankzij twee grote 

dakvensters is het een prettige, lichte ruimte. De 

zolder is geheel geïsoleerd. Onder de schuine delen 

van het dak is veel bergruimte aanwezig.





Bijzonderheden: 


•	Bouwjaar ca. 1984


•	Veilige en kindvriendelijke groene omgeving en 

autoluw


•	CV-combiketel (2015)


•	Goed geïsoleerde woning met nagenoeg overal 

dubbel glas


•	Beschoeiing achterzijde vernieuwd (2016)


•	Nieuwe keuken (2016)


•	Nieuwe badkamer (2016)


•	Nieuwe vloer en vloerverwarming (2016)


•	Nieuwe voordeur met SKG-veiligheidsnorm (2022)


•	Nieuwe vaatwasser (2022)





Kadastraal:


Ingeland 59, 3155 GC Maasland


Maasland sectie C nummer 2474 


Groot 1 are 34 centiare





Kenmerken:


Gebruiksoppervlakte wonen:	100 m2


Perceeloppervlakte:		134 m2


Inhoud:				364 m3


Opleveren:			in overleg





Ondanks dat deze brochure zorgvuldig is 

samengesteld kunnen er aan deze brochure geen 

rechten worden ontleend. Alle maten en data zijn 

conform NEN 2580 ingemeten. Deze brochure 

nodigt u uit tot het doen van een bod.
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PLATTEGROND 


Ingeland 59, Maasland



PLATTEGROND begane grond
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PLATTEGROND 1e etage

Ingeland 59, Maasland



PLATTEGROND 2e etage
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KADASTRALE KAART

Ingeland 59, Maasland



LOCATIE OP DE KAART

WOONT U HIER BINNENKORT?

Locatie:


Van oorsprong is Maasland een agrarisch dorp.


Rotterdam en Den Haag zijn dankzij


verbindingswegen A4 en A20 goed bereikbaar.


Maasland heeft een actief verenigingsleven. De


kinderopvang, winkels, scholen en diverse


sportvoorzieningen zijn dichtbij. Ingeland 59 is


gelegen in een kindvriendelijke en veilige buurt


in de nabijheid van scholen en winkels.
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INTERESSE?

NEEM CONTACT MET ONS OP!

Peeters & Vermeulen 
Makelaars Taxateurs B.V.

's-Herenstraat 54

3155 SK

Maasland

TEL. 010-5924444

pvmakelaars.nl

info@pvmakelaars.nl


