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Op zoek naar een instapklare tussenwoning op een leuke plek met een zonnige diepe tuin? Dan is 

dit de woning die u zoekt!  

  

Met een heerlijk lichte en keurig afgewerkte woonkamer met open keuken, 3 mooie slaapkamers, 

een nette badkamer met inloopdouche en een zonnige tuin met ruime berging is de deze woning 

meer dan compleet.  

  

Indeling:  

  

Begane grond  

Entree in hal met vernieuwde meterkast, toilet, trapkast, trapopgang naar de 1e verdieping en 

doorgang naar de woonkamer. De woonkamer met open keuken is licht van opzet door de grote 

raampartijen aan de voor- en achterzijde van de woning, daarnaast zit u aan de achterzijde heerlijk 

vrij. De vloerafwerking is uitgevoerd in een lichte tegelvloer met gedeeltelijk vloerverwarming. De 

open keuken is keurig verzorgd en voorzien van de wenselijke inbouwapparatuur. Vanuit de 

woonkamer is de tuin te bereiken.  

  

Eerste verdieping  

De overloop geeft toegang tot 3 slaapkamers en de badkamer met inloopdouche en 

wastafelmeubel. De grote slaapkamer aan de achterzijde is ruim van opzet en beschikt over 

elektrische rolluiken. Ook op deze verdieping is alles netjes afgewerkt.  

  

Vraagprijs:  € 185.000  k.k. 
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Tuin  

De diepe tuin is onderhoudsarm aangelegd en is aan de achterzijde vrij gelegen wat natuurlijk ook 

de nodige privacy met zich meebrengt. Verder is de tuin voorzien van diverse groenborders en een 

ruime  berging voor het stallen van de fietsen. Daarnaast is er uiteraard een vrije achterom aanwezig.  

  

Bijzonderheden op een rijtje:  

- gelegen aan een groen hofje  

- gedeeltelijk voorzien van kunststof kozijnen  

- woonkamer met gedeeltelijk vloerverwarming  

- elektrisch zonnescherm aan de achtergevel  

- grote slaapkamer voorzien van elektrische rolluiken  

- dak vernieuwd in 2019  

  

De woning is centraal gelegen nabij diverse voorzieningen als supermarkten, winkels en ook de 

uitvalswegen naar de A58 zijn kortbij.  

  

Nieuwsgierig geworden naar deze instapklare woning? Neem dan contact op met Schinkel de Weerd 

Makelaardij voor een bezichtigingsafspraak. Wij laten u de woning graag zien! 
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 In de verkoop sinds 31 mei 2022 
Overdracht  
 Aanvaarding in overleg 
Bouw  
 Soort woning eengezinswoning 
 Type woning Tussenwoning 
 Bouwjaar 1955 
 Soort dak lessenaardak 
 Materiaal dak bitumineuze dakbedekking 
Oppervlakten en inhoud  
 Wonen 66 m² 
 Inhoud 218 m³ 
 Perceeloppervlakte 106 m² 
Indeling  
 Aantal kamers/slaapkamers 4 kamers waarvan 3 slaapkamers 
Energie  
 Isolatie Dakisolatie, Dubbel glas 
 Verwarming C.V.-Ketel 
 Warm water C.V.-Ketel 
 Type Cv-ketel  Nefit  
 Bouwjaar CV ketel  2003  
 Eigendom eigendom 
Buitenruimte  
 Ligging Aan park, Aan rustige weg, In woonwijk 
 Hoofdtuin Achtertuin 
 Ligging tuin Oost 
 Achterom  ja  
Bergruimte  
 Schuur/berging  Vrijstaand steen  
 Voorzieningen  Voorzien van elektra  
Garage  
 Soort garage Geen garage 
 Voorzieningen   - 
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 26 april 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
I
1890

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
















