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Fantastisch wonen aan de groene rand van de gewilde wijk Lammerenburg! Wij bieden hier een 
speelse en ruim opgezette split-levelwoning aan met garage, 4 slaapkamers en een zonnige 
achtertuin met vrij uitzicht. De woning is relatief jong (2003) en daardoor volledig geïsoleerd. 
Vooruitlopend op de markt is de woning volledig gasloos en wordt deze voorzien van 
stadsverwarming. Hiermee bent u volledig voorbereid op de toekomst.   
  
Indeling  
Niveau 1; entree met hal, meterkast, toilet en trapopgang. Via de hal is er een interne verbinding met 
de garage. De garage is voorzien van loopdeur en beschikt aan achterzijde over een wasmachine-
opstelling. In het verlengde van de garage bevindt zich een bergruimte van circa 25 m2 (gelegen 
onder de woonkeuken). Deze is niet op loophoogte (circa 1,50 meter hoog), maar biedt 
desalniettemin zeer veel praktische opslagruimte.   
  
Niveau 2; Via de trap bereikt u de woonkeuken met een pui over nagenoeg de gehele breedte, 
welke de keuken in verbinding brengt met de tuin. Door de hoeveelheid lichtinval en de speelse 
indeling van een split-levelwoning voelt het geheel zeer ruimtelijk aan. De woonkeuken is van alle 
gemakken voorzien en beschikt over diverse inbouwapparatuur.  Doormiddel van een schuifpui 
wordt het terras op de achtertuin bereikt. Met een ligging op het Westen kan men op zomerse 
dagen tot in de late avonduren genieten van de zon, ideaal voor zonliefhebbers. De tuin is volledig 
onderhoudsarm aangelegd en beschikt over een vrije achterom.   
  

Vraagprijs:  € 375.000  k.k. 
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Niveau 3; op het volgende niveau bereikt men de woonkamer, van vergelijkbare omvang als de 
keuken. Deze kijkt vanuit voorzijde prachtig vrij weg over het groen. Zowel de woonkamer als 
woonkeuken beschikken over comfortabele vloerverwarming.   
  
Niveau 4; via overloop toegang twee slaapkamers, beiden met vrij uitzicht aan achterzijde en een 
prettige lichtinval. Aanvullend is er nog een royale bergkast gerealiseerd.   
  
Niveau 5; via overloop toegang tot de twee slaapkamers aan voorzijde. Ook hier kan men genieten 
van het vrije uitzicht aan voorzijde, evenals vanuit de woonkamer. De badkamer op dit niveau 
beschikt over een 2e toilet, douche en separaat ligbad. Ook op dit niveau is een bergkast aanwezig. 
Kortom, aan opslagruimte geen tekort.   
  
De woning is keurig onderhouden en is gelegen in een zeer kindvriendelijke wijk, op loop- en 
fietsafstand van scholen, winkelcentra en het centrum. Ook het strand is op slechts 10 minuten 
fietsafstand.   
  
De woning kan op korte termijn worden opgeleverd. Nieuwsgierig? Neem dan contact op voor een 
afspraak. 
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 In de verkoop sinds 21-01-2022 
Overdracht  
 Aanvaarding in overleg 
Bouw  
 Soort woning eengezinswoning 
 Type woning Tussenwoning 
 Bouwjaar 2003 
 Soort dak plat dak 
 Materiaal dak bitumineuze dakbedekking 
Oppervlakten en inhoud  
 Wonen 129 m² 
 Inhoud 634 m³ 
 Perceeloppervlakte 173 m² 
Indeling  
 Aantal kamers/slaapkamers 6 kamers waarvan 4 slaapkamers 
Energie  
 Isolatie Volledig geïsoleerd 
 Verwarming Stadsverwarming 
 Warm water Stadsverwarming 
Buitenruimte  
 Ligging Aan rustige weg, In woonwijk 
 Hoofdtuin Achtertuin 
 Ligging tuin West 
 Achterom  ja  
Garage  
 Soort garage Inpandig 

 Voorzieningen  Voorzien van elektra, Voorzien van 
water  

 

 

 

 



  

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

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

                               

                                                            

 

                              

     

                         



  

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

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

      

                        

 

       

                       

        

                      

         

                     

          

                    

           

                   



  

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

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

 

            

                  

             

                 

 

              

                

               

               

                

              

                 

             



  

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

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

                  

            

                   

           

                    

          

                     

         

                      

        

                              

 

 

 



  

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

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

 

 

 



  

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

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

 

 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 18 januari 2022
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

Vlissingen
L
3521

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
















