
TE KOOP

Vrouwe van Loonstraat 47
Maasdijk

Vaste prijs

€ 299.000 K.K.

LET OP: vOOR DEZE WONING GELDT EEN 'VANAF'PRIJS

Woonoppervlakte	115m²

Perceeloppervlakte	120m²

Inhoud	345m³

Bouwjaar	2003

0174-520304

info@klavis-makelaardij.nl


klavis-makelaardij.nl



Kenmerken & omschrijving
Woonoppervlakte 115m²

Perceeloppervlakte 120m²

Inhoud 345m³

Bouwjaar 2003

Tuynparck, zo heet de groene woonwijk met 
majestueuze woningen, een speeltuintje, 
aangrenzende nieuwbouw en toch de 
gezelligheid van het dorp Maasdijk.

Op de fiets naar het bos, strand en 
natuurgebieden. Snelweg richting Rotterdam, 
om de hoek. Maasdijk heeft de beste bakker 
van Zuid Holland, de beroemdste poelier in het 
Westland en verschillende stalletjes waar 
versprodukten verkocht worden. Hier kent men 
elkaar en er is een groot saamhorigheidsgevoel 
binnen het gezellige dorp en zijn bewoners. 
Speelveldjes, klimtoestellen en onbekommerd 
buiten spelen. Scholen, sportverenigingen, 
kinderopvang en winkels, alles is op loopafstand 
te bereiken. 

Entree van de woning. 

Ruime hal waar het toilet (zwevend en geheel 
betegeld) en de meterkast zijn ondergebracht. 

Trapopgang naar de 1e verdieping en toegang 
tot de woonkamer met open keuken. De gehele 
woonkamer en keuken is voorzien van 
vloerverwarming welke meteen als 
hoofdverwarming dient. Trapkast voor de 

spulletjes die uit het zicht moeten.

De keuken is voorzien van diverse gemakken 
waaronder 5-pits gascomfort, afzuigkap, 
vaatwasser en oven. De gezellige oud-Hollandse 
style vervolmaakt het plaatje. Natuurstenen 
aanrecht en GROTE "gootsteen" horen hier 
helemaal bij. De woonkamer geeft ook toegang 
tot de ruime achtertuin. De tuin heeft een 
achterom en houten berging.

Overloop met toegang tot 3 slaapkamers en 
badkamer. Slaapkamer 1 aan de achterzijde (ca. 
7m2) dient nu als hobbykamer en is voorzien 
van een vaste kast. Slaapkamer 2, óók aan de 
achterzijde (ca 16m2) is meteen de grootste 
kamer en is ook voorzien van een vaste 
kastenwand. Aan de voorzijde vindt u de 3e 
slaapkamer (ca 11m2) en ook deze is voorzien 
van een vaste kastenwand. Deze kamer is 
voorzien van een rolluik om het lekker donker te 
maken. Je zal maar nachtdiensten draaien en 
overdag moeten slapen. Daarnaast vindt u de 
badkamer (ca 6m2) met een handige nis waarin 
een inloopdouche is gecreëerd, een ligbad, 2e 
toilet en handig wasmeubel. 
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