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Wát een mooi aanbod! Zeer ruime instapklare tweekapper met garage en eigen oprit op een fantastische 

locatie dichtbij het strand en het bruisende centrum van Zoutelande. Wat de woning zeer aantrekkelijk 

maakt is de keurige afwerking en de prettige indeling. De woning beschikt o.a. over lichte sfeervolle 

woonkamer met open keuken, inpandig bereikbare garage, 3 ruime slaapkamers, fantastisch mooi sanitair 

en een tuin die veel privacy biedt en gunstig is gelegen waar u nagenoeg de gehele dag van de zon kunt 

genieten. Kortom, een woning die u echt gezien moet hebben!  

  

De indeling:  

  

Begane grond. Entree via oprit in hal met (vernieuwde) meterkast, toilet, trapopgang naar de 1e verdieping 

en de doorgang naar de woonkamer. Bij binnenkomst in de woonkamer ervaart u direct een zeer sfeervol 

geheel. De zithoek met allesbrander is gesitueerd aan de straatzijde en is door de diverse raampartijen én 

erker heerlijk licht. Aan de tuinzijde bevindt zich de eethoek die in open verbinding staat met de keuken. 

Een zeer nette keuken die is voorzien van de wenselijke inbouwapparatuur. Vanuit de keuken treft u de 

bijkeuken met de vaatwasser, wasmachine- en droger opstelling. De inpandig bereikbare garage is 

voorzien van een elektrische sectionaal deur. Zeer prettig, de voorgelegen oprit heeft ruimte voor het 

plaatsen van twee auto’s.  

  

1e verdieping. Overloop geeft toegang tot drie ruime slaapkamers en de nieuwe badkamer. De dakkapel 

en de diverse grote dakramen dragen bij aan een ruim en licht geheel. De badkamer, de eyecatcher van de 

woning, in 2021 geheel gemoderniseerd en is voorzien van een ligbad, inloopdouche, toilet en 

wastafelmeubel.   

  

Vraagprijs:  € 389.000  k.k. 

Majoorwerf 26, 4374 CA Zoutelande 
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2e verdieping. Via vlizotrap is de zeer ruime bergzolder (met sta hoogte) te bereiken. Indien u dit wenst 

kunt u hier een vaste trap realiseren om deze ruimte als slaapkamer toe te voegen. Voorts treft u hier de 

CV-ketel (2017).   

  

Enkele bijzonderheden;  

- top locatie in Zoutelande  

- rolluiken op Veluxramen  

- Keurige staat van onderhoud  

- nieuwe badkamer en toilet (2021)  

- meterkast geheel vernieuwd  

  

Tuin. Door de gunstige ligging van de tuin kunt u hier de gehele dag van de zon genieten. De tuin is netjes 

onderhouden en nagenoeg onderhoudsvrij. Tevens zijn hier verschillende leuke zithoeken te creëren en 

geeft het toegang tot een vrije achterom.  

  

De woning bevindt zich in een kindvriendelijke woonwijk van Zoutelande waar voorzieningen als scholen, 

supermarkten, restaurantjes en cafés allemaal op korte afstand te bereiken zijn.   

  

Nieuwsgierig geworden naar deze prachtige woning in het gewilde Zoutelande waar alle voorzieningen 

op loopafstand zijn te bereiken en waar u binnen enkele minuten op het strand bent? Neem dan contact 

op met Schinkel de Weerd Makelaardij, wij geven u hier graag een rondleiding. 
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 In de verkoop sinds 1 december 2021 

Overdracht  

 Aanvaarding in overleg 

Bouw  

 Soort woning eengezinswoning 

 Type woning Geschakelde 2-onder-1-kapwoning 

 Bouwjaar 1988 

 Soort dak zadeldak 

 Materiaal dak pannen 

Oppervlakten en inhoud  

 Wonen 110 m² 

 Inhoud 474 m³ 

 Perceeloppervlakte 200 m² 

Indeling  

 Aantal kamers/slaapkamers 4 kamers waarvan 3 slaapkamers 

Energie  

 Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas 

 Verwarming C.V.-Ketel, Allesbrander 

 Warm water C.V.-Ketel 

 Type Cv-ketel HRC25/CW6  

 Bouwjaar CV ketel 2017  

 Eigendom eigendom 

Buitenruimte  

 Ligging In woonwijk 

 Hoofdtuin Achtertuin 

 Ligging tuin Zuid, West 

 Achterom ja  

Bergruimte  

 Schuur/berging  - 

 Voorzieningen  - 

Garage  

 Soort garage Aangebouwd steen 

 Voorzieningen 
Voorzien van elektra, Met elektrische 
deur  
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 8 november 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: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Valkenisse
D
1601

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: mdv



LIJST VAN ZAKEN

Voor de onderstaande zaken -ongeacht of ze roerend dan wel onroerend zijn- geldt dat ze soms wel en soms niet in de
woning achterblijven. De lijst is bedoeld om duidelijkheid te scheppen om discussies achteraf te voorkomen.

Woning

lnterieur

Verlichting, te weten:

- inbouwspotVdimmers

- opbouwspotVa rmaturen/la mpen/d im mers

- losse (hang)lampen
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(Losse)kasten, legplanken, te weten:

- Dubbele kledingkast ouderslaapkamer vooaijde huis

- Overige kasten

Raamdecoratie/zonwering bin nen, te weten

- gordijnrails

- gordijnen

- overgordijnen

- vitrages

- rolgordijnen

- lamellen

- jaloezieën

- (losse) horrer/rolhorren
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- Raamdecoratie (plissé) woonkamer & 2 slaapkamers tuinzijde

Vloerdecoratie, te weten:

vloerbedekking

- parketvloer

- houten vloe(delen)

- laminaat

- plavuizen
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LIJST VAN ZAKEN

(Voorzet) openhaard met toebehoren

Allesbrander

Houtkachel
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(Gas)kachels

Designradiato(en) \,c:
o.Radiatorafwerking

Overig, te weten:

- spiegelwanden -c,e c
c

- schilderij ophangsysteem

Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) O

o

o

Keuken (inbouw)apparatuur; te weten

- Combi magnetron

- Keramische kookplaat e

í-

C
Afzuigkap

- Koel / Vriescombinatie

- Vaatwasser í-(-c

Keukenaccessoires, te weten
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LIJST VAN ZAKEN

Sanitair/sauna

Toiletaccessoires:

- WC papierhouder
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Badkameraccessoires:
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- Bekerhouders

- Handdoekhouders

- Kledinghaken

- Vloenarisser

- Handwisser

- Toiletrolhouder

- WC papierhouder

- Spiegelkast

Sauna met toebehoren
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Exteri eu r/i n sta I I at i es/ve i I i g h e i d/e n e rg i e bes pa ri n g

Schotel/antenne

Brievenbus

Kluis

(Voordeur)bel

Alarminstallatie

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie

Rookmelders

(Klok)thermostaat

Airconditioning
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LIJST VAN ZAKEN

Warmwatervooziening, te weten:

- CV-installatie

- boiler

- geiser

Screens

Rolluiken

Zonwering buiten
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Elektrisch rolluik ouderslaapkamer voozijde huis geplaatst in 2015

Velux rolluiken 2 slaapkamers tuinzijde geplaatst in 2015

Elektrisch zonnescherm tuinzijde woonkamer (doek in slechte staat)

lsolatievoorzieni ngen (voorzetramen/rad iatorfol ie etc.), te weten :

Telefoonaa nsluiti n g/i nternetaa nslu iti n g

Veiligheidsschakelaar wasautomaat

Waterslot wasautomaat

Zonnepanelen

Oplaadpunt elektrische auto
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LIJST VAN ZAKEN

Tuin

lnrichting
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NVM
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Beplanting o
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Verl ichting/instal laties

Buitenverlichting O

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder (
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Bebouwing

Tu i naa n I e g/bestrati n g

Tuinhuiíbuitenberging acteaKasten/werkbank in tuinhuiVberging
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(Broei)kas

Overig

Overige tuin, te weten

- (sier)hek

- vlaggenmast(houder)

- Schutting tuin vernieuwd in 2015 eO



LI.IST VAN ZAKEN

Overig
Zijn er zaken die geen eigendom z'rjn van verkoper omdat er sprake is van een
leasecontract of huurcontract.Zoja, neemt verkoper de zaak mee of wordt het
betreffende contract overgenomen?

CV

Boiler

Zonnepanelen

Bijlage(n) over te nemen contracten:
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Als basis voor de koopovereenkomst wordt uitgegaan van een model koopovereenkomst voor een
bestaande eengezinswoning, vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM),
de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis.

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de koper wordt standaard in de
koopovereenkomst een artikel opgenomen waarbij de koper zich verplicht binnen de afgesproken
tijd een waarborgsom te storten op de rekening van de notaris. In plaats van de waarborgsom kan
ook worden volstaan met een bankgarantie. Deze waarborgsom of bankgarantie bedraagt in de regel
10% van de koopsom en strekt ten tijde van de eigendomsoverdracht in mindering op de koopsom.

BEZICHTIGING:

Graag nodigen wij u uit voor een bezichtiging van deze woning. U kunt hiervoor een afspraak maken
via ons kantoor, telefoon (0118) 460300, via onze website of mail: info@schinkeldeweerd.nl

UW REACTIE

Een bezichtiging is ook voor de verkoper een spannende aangelegenheid.
Wij stellen het op prijs als u uw bevindingen uiterlijk een paar dagen na de bezichtiging aan ons
kenbaar wilt maken. Ook als u geen verdere interesse meer hebt in het object.
Bij voorbaat onze dank.

Indien u overgaat tot het overbrengen van een bod is niet alleen het bedrag van belang, maar dient u
ook de voorwaarden aan te geven o.a. de volgende zaken:
- de datum van aanvaarding;
- eventuele overname van roerende zaken;
- eventuele ontbindende voorwaarde(n).

DOCUMENTATIE:
Hoewel deze brochure met nauwkeurigheid en de aan ons ter beschikking staande gegevens is
samengesteld kunnen aan de in deze brochure vermelde maten en gegevens betreffende de
onroerende zaak geen rechten worden ontleend. De bijgevoegde plattegronden zijn indicatief. De
tekeningen kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Deze informatie zal aan meerdere gegadigden aangeboden worden.

Deze brochure is bedoeld om ondersteunende informatie te geven ten behoeve van een uitnodiging
tot het doen van een bod. Er zijn verder geen rechten aan te ontlenen.

Het kopen of verkopen van een woning is niet iets dat je dagelijks doet. Het is dus niet zo vreemd dat
je tijdens het kopen of verkopen van een woning tegen allerlei vragen aanloopt.
Een NVM-makelaar kan de vragen waar je tegenaan loopt beantwoorden. De meest voorkomende
vragen heeft de NVM voor je op een rij gezet.

Meest gestelde vran over het kopen/verkopen van een woning,

BIJZONDERHEDEN:


