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Hoeker 39
3144 GE Maassluis 
Vraagprijs € 175.000,= k.k.
Heerlijk gelijkvloers wonen met het genot van een tuin



-Appartementencomplex-
Entree, bellentableau en brievenbussen.
Afgesloten centrale trapopgang naar de
appartementen. Dit goed onderhouden complex
bevat 8 appartementen/maisonnettes.

-Appartement-
We starten in de ruime hal van dit appartement
met aan de linkerzijde een bergkast met
daarnaast de toiletruimte. Deze ruimte is voorzien
van een moderne tegel een zwevend toilet en een
fonteintje. Daarnaast bevindt zich de badkamer in
dezelfde kleurstelling met aan de rechterzijde een
inloop douche met scherm en thermostaatkraan,
in het midden de wastafel met meubel en
spiegel, handdoekradiator en aan de linkerzijde
de wasmachine en droger opstelling.

Heerlijk gelijkvloers wonen, dat kan in dit
appartement op de begane grond met een

ruime tuin gelegen op het noordwesten.

Aan de voorzijde van het appartement bevindt zich de
ruime en lichte slaapkamer.
Als laatste lopen we de woonkamer met openkeuken
binnen. We starten in de keuken die een stoere grijze
uitstraling heeft en voorzien is van een 4 pits
gaskookplaat, een afzuigkap, een vaatwasser en een
losstaande koel-vriescombinatie. Tot slot de woonkamer
met de zithoek richting de schuifpui. De tuin is netjes
voorzien van tegels dus onderhoudsvriendelijk zodat je
direct kan genieten van de zon die tot laat in de avond
aanwezig is. De extra houten berging is erg gemakkelijk
om de tuinstoelkussens op te bergen.

-Bijzonderheden-
- Voorzien van dubbele beglazing;
- Nette laminaat vloer in een moderne kleur
- CV ketel Vaillant uit 2009
- Actieve vereniging van eigenaren
- Eigen (fiets) berging op de begane grond
- Oplevering in overleg

-Dichtbij-
- Metro station
- Winkelcentrum koningshoek
- Recreatie & natuurgebied langs de waterweg











Kenmerken 
Algemeen
Bouwjaar 1983

Inhoud
Inhoud 150 m³
Woonoppervlakte 50 m²
Aantal kamers 2
Waarvan Slaapkamers 1
Aanvaarding in overleg

Tuin
Ligging noordwesten
Grootte 56 m²

Installaties
Verwarming Vaillant
Bouwjaar ketel 2009

Isolatie
Volledig voorzien van dubbelglas

Overige zaken
Openbaar vervoer op loopafstand
Parkeergelegenheid naast het pand
Winkels op loopafstand
WOZ Waarde € 155.000,-
Energielabel: C

Diverse kosten
Voorschot Energie € 148,00
Voorschot Water € 15,69
VVE Kosten € 98,76

Bijzonderheden
- Voorzien van dubbele beglazing;
- Nette laminaat vloer in een moderne kleur
- CV ketel Vaillant uit 2009
- Actieve vereniging van eigenaren
- Eigen (fiets) berging in het complex
- Oplevering in overleg

Dichtbij
Metro station
Winkelcentrum koningshoek
Recreatie & natuurgebied langs de waterweg

Deze brochure is met zorg samengesteld. Er kunnen echter
geen rechten aan ontleend worden.  
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Westeinde 14 
3146BZ Maassluis
T: 010 7614 799
E: maassluis1249@hypotheekshop.nl
www.hypotheekshop.nl/maassluis

Als zelfstandig makelaar aangesloten bij VBO
kan ik, Eveline van Putten van Waterweg
Woning Makelaar, u bijstaan met het
aankopen of verkopen van uw woning. Elke
woning is uniek net als de verkopers en
toekomstige kopers die ik mag begeleiden bij
de bezichtigingen. Al ruim 25 jaar woon ik in
Maassluis. De omgeving en de woningen ken
ik dan ook als geen ander. In de
Steendijkpolder komt u mij vast op de fiets
tegen als ik onderweg ben naar de verkoop
afspraken en de bezichtigingen.

U bent van harte welkom
Voor vragen op het gebied van
verzekeringen, hypotheken en makelaardij
kunnen wij u geheel ontzorgen.
André Klomp van de Hypotheekshop aan de
Westeinde 14 in Maassluis geeft u graag
vrijblijvend alle gewenste informatie. U bent
natuurlijk van harte welkom voor een kopje
koffie of thee bij ons op kantoor. Uiteraard
kunt u ook een afspraak maken zodat we bij
u langs kunnen komen voor een vrijblijvend
advies.
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