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VRAAGPRIJS 
€ 425.000 K.K.

NOBELDREEF 151, MAASSLUIS



Woonoppervlakte : 82.40m²

Inhoud : 260.10m³

Bouwjaar : 1977

Energielabel : C

Nobeldreef 151, Maassluis



OMSCHRIJVING VAN DE WONING

Wat een mooi appartement met een groot zonnig 

terras en een grote garage is dit. Een heerlijke plek 

om te genieten van het vrije uitzicht op de 

Waterweg. Dit zeer luxe 3-kamerappartement op de 

3e verdieping is echt instapklaar. De fraaie vloer, de 

wandafwerking, toilet, keuken en badkamer zijn 

zeer luxe uitgevoerd. 





Begane grond:


Centrale entree van het appartementencomplex 

met trappenhuis en lift. Aan de buitenzijde is de 

entree afgesloten en zijn de brievenbussen en het 

bellentableau met videofoon. 





3e verdieping:


Via de recent geheel geschilderde galerij komen we 

bij de woning. Entreehal met op maat gemaakte 

kasten en garderoberuimte. Meterkast met 

vernieuwde uitgebreide groepenkast. 


Vanuit de centrale hal zijn beide slaapkamers 

bereikbaar. De ruime slaapkamers zijn aan de 

galerijzijde gelegen. In de hoofdslaapkamer is een 

fraaie vaste kastenwand geplaatst. De tweede 

slaapkamer is momenteel in gebruik als 

werkkamer / kantoor en beschikt over een vast 

bureau. 


In de hal is een grote bergkast met de opstelplaats 

voor de CV-combiketel (2022) en de mechanische 

ventilatie. De zeer luxe badkamer heeft 

vloerverwarming, een ligbad, een royale 

inloopdouche en een wastafelmeubel. In een 

afgesloten kast zijn aansluitingen voor de 

wasmachine en de droger. Het toilet met fonteintje 

is vernieuwd in dezelfde stijl als de badkamer. 





Bij binnenkomst in de lichte woonkamer valt direct 

het uitzicht en het licht op, dankzij een nieuw 

geplaatste schuifpui naar het terras. De open 

keuken is fraai en royaal, onder het keukenraam 

staat een halfronde vaste marmeren eethoek met 

zicht op het terras. De luxe eetkeuken heeft een 

marmeren blad en achterwand. Vanuit de keuken 

kijkt u uit over de Waterweg. Wat een heerlijke plek 

om te zitten. De keuken beschikt over diverse 

inbouwapparatuur waaronder een 5 pits 

gaskookplaat, nieuwe combi-oven magnetron, 

afzuigkap, vaatwasser, koel-vriescombinatie en 

wijnkoeler. Het terras is zowel van uit de 

woonkamer als vanuit de keuken bereikbaar. Dit 

zeer riante terras is een fijne plek om al vroeg in het 

voorjaar van het zonnetje te genieten. Dankzij de 

bouwwijze heeft u veel privacy op het terras en het 

levendige uitzicht op de Waterweg blijft genieten.





Bijzonderheden:


•	Eigen grond


•	Gehele appartement voorzien van fraaie 

laminaatvloer


•	Ruim balkon / terras aan Waterweg zijde


•	Bouwjaar 1977


•	Energielabel C


•	Nieuwe binnendeuren


•	Screens (elektrisch bedienbaar)


•	Onderhoudsarme Keralit gevelbekleding


•	Actieve Vereniging van Eigenaars met een 

maandelijkse bijdrage van € 201,74 


•	CV-combiketel (2022)


•	Lift aanwezig


•	Terras op het zuidwesten (28m2)


•	Garage (30 m2) onder het complex met elektrisch 

bedienbare garagedeur





Kadastraal:


Gemeente Maassluis 


Sectie A, nummer 2125, appartementsindex 50 





Kenmerken:


Bouwperiode: 	ca. 1977


Gebruiksoppervlakte wonen:	82,4 m2


Terras:	28,2 m2


Inhoud woning:	260 m3


Garage:	30 m2


Opleveren:	in overleg 








Ondanks dat deze brochure zorgvuldig is 

samengesteld kunnen er aan deze brochure geen 

rechten worden ontleend. Alle maten en data zijn 

ingemeten conform NEN 2580. Deze brochure 

nodigt u uit tot het doen van een bod.
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PLATTEGROND 


Nobeldreef 151, Maassluis



PLATTEGROND 
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KADASTRALE KAART

Nobeldreef 151, Maassluis



LOCATIE OP DE KAART

WOONT U HIER BINNENKORT?

Locatie:


Dit fijne appartement ligt in een fijne groene 

woonomgeving met op korte afstand scholen, 

sportfaciliteiten, winkels, openbaar vervoer, 

wandelgebieden en openbaar strand De Zeven 

Meren. Ook het historische centrum en 

winkelcentrum Koningshoek liggen op zeer 

korte fietsafstand en met de auto zijn 

uitvalswegen gemakkelijk bereikbaar.
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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


