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Ruim en keurig onderhouden appartement op de 1e verdieping met vrij uitzicht vanaf het ruime 

balkon. Wat dit appartement zeer aantrekkelijk maakt is de zeer ruime woonkamer met open 

keuken. Verder heeft u beschikking over 2 goede slaapkamers, keurig sanitair (recent vernieuwd) en 

een balkon over de volledige breedte van het appartement. Ook de ligging is prettig, namelijk 

gelegen aan de rand van de wijk met aan de achterzijde weids uitzicht over groen. De 

winkelvoorzieningen zijn nabijgelegen en de binnenstad van Vlissingen is op fietsafstand.   

  

Indeling:  

Begane grond. Gesloten portiek met intercom, postbussen en trapopgang naar de 1e verdieping.  

  

1e verdieping. Entree via galerij, centrale hal met meterkast, vernieuwd toilet en toegang tot de 

ruime en bovenal lichte woonkamer. Werkelijk een keurig verzorgd geheel. De lichte keuken bevindt 

zich aan de voorzijde en staat in open verbinding met de woonkamer.   

  

Vanuit de hal treft u een praktische dubbele bergkast en 2 goede slaapkamers. De grootste 

slaapkamer bevindt zich aan de achterzijde en geeft toegang tot het balkon. De badkamer is 

eveneens recentelijk vernieuwd en beschikt over een mooie inloopdouche, wastafelmeubel en 

aansluitingen voor witgoed.  

  

Op de begane grond bevindt zich een ruime berging voor het stallen van de fietsen en 

parkeergelegenheid is rondom het appartementencomplex voldoende aanwezig. Daarnaast is er een 

actieve en gezonde Vereniging van Eigenaren.   

Vraagprijs:  € 179.000  k.k. 

Bossenburg 79, 4385 EB Vlissingen 



  

Schinkel de Weerd Makelaardij 
Kanaalstraat 41, 4388 BK Oost-Souburg 

0118-460300  www.schinkeldeweerd.nl  info@schinkeldeweerd.nl 

Bossenburg 79, 4385 EB Vlissingen 

 In de verkoop sinds 04-11-2021 
Overdracht  
 Aanvaarding in overleg 
Bouw  
 Soort woning Appartement  
 Type woning Portiekflat 
 Bouwjaar 1978 
 Soort dak plat dak 
 Materiaal dak bitumineuze dakbedekking 
Oppervlakten en inhoud  
 Wonen 100 m² 
 Inhoud 327 m³ 
 Gebouwgebonden buitenruimte  19 m² 
 Externe buitenruimte  6 m² 
Indeling  
 Aantal kamers/slaapkamers 3 kamers waarvan 2 slaapkamers 
Energie  
 Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas 
 Verwarming Blokverwarming 
 Warm water Centrale voorziening 
Buitenruimte  
 Ligging In woonwijk, Vrij uitzicht 
 Buiten Balkon 
Bergruimte  
 Schuur/berging  Inpandig  
 Voorzieningen  Voorzien van elektra  
  
   
 Vve Bijdrage  € 202,58 per maand  
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 22 september 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Vlissingen
H
837

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: drwrd




