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Zeer ruime gasloze woning! Met trots bieden deze jonge, energie neutrale tussenwoning aan 

gelegen aan een groen hofje in het geliefde ‘Souburg Noord’. Deze gasvrije woning is ruim van 

opzet en beschikt over tal van moderne voorzieningen zoals een bodemwarmtepomp welke in de 

zomer ook kan koelen, comfortabele vloerverwarming op de begane grond en 1e verdieping, 

mechanische ventilatie met warmte-terug-win systeem (WTW), uitstekende isolatie en kunststof 

kozijnen met HR++ beglazing. De ultieme beleving van comfort en woongenot!   

  

In ’t kort beschikt de woning o.a. over een zeer ruime woonkamer met moderne open keuken, 4 

mooie slaapkamers, keurig sanitair en een fraaie tuin met berging en vrije achterom. Deze woning 

moet u zien!  

  

Indeling:   

Begane grond  

Entree in hal met meterkast en modern toilet en doorgang naar de woonkamer. Een zeer ruime 

woonkamer met een heerlijke diepte van 9,30 m waarbij de zithoek zich aan de straatzijde bevindt 

en de eethoek met open keuken aan de tuinzijde. Een zeer licht geheel door de grote raampartijen 

in zowel de voor- als de achtergevel. Op de vloer liggen keramische tegels wat zeer comfortabel is 

met vloerverwarming (verwarmen en koelen). Ter plaatse van de eethoek bevinden zich openslaande 

deuren naar de tuin. De open keuken is keurig verzorgd en greeploos uitgevoerd. Daarnaast is de 

keuken uiteraard voorzien van alle wenselijke inbouwapparatuur. Woonkamer beschikt tot slot over 

een praktische trapkast.   

Vraagprijs:  € 350.000  k.k. 
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De tuin bereikt u via de openslaande deuren in de woonkamer. Een keurig verzorgde en 

onderhoudsarme tuin. Achter in de tuin bevindt zich een houten berging voor bijvoorbeeld het 

stallen van de fietsen. Verder treft u hier de vrije achterom.  

  

1e verdieping  

Overloop geeft toegang tot drie mooie slaapkamers en een moderne ruime badkamer met 

inloopdouche, wastafel en 2e toilet. De slaapkamers zijn ruim van opzet en zijn allen voorzien van 

rolluiken. Kenmerkend is echt de grootte van de slaapkamers, dit moet u ervaren!  

  

2e verdieping  

Via vaste trap bereikt u de zolderverdieping met zeer ruime overloop en de 4e slaapkamer. Eveneens 

een waardevolle slaapkamer. Op de overloopt treft u de wasmachine- en drogeropstelling en de 

mechanische ventilatie unit. De hoge nokhoogte zult u versteld doen staan.  

  

Locatie  

De woning is gelegen in de kindvriendelijke en gasloze wijk ‘Souburg Noord’ aan de rand van 

Souburg. Alle voorzieningen als een (basis)scholen, kinderopvang, winkels en de uitvalswegen 

richting de A58 naar Middelburg en Vlissingen zijn kortbij.   

  

Nieuwsgierig geworden naar deze luxe woning op een fantastische plek? Neem dan contact op met 

Schinkel de Weerd Makelaardij voor een bezichtigingsafspraak. 
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 In de verkoop sinds 24-05-2022 
Overdracht  
 Aanvaarding in overleg 
Bouw  
 Soort woning eengezinswoning 
 Type woning Tussenwoning 
 Bouwjaar 2008 
 Soort dak zadeldak 
 Materiaal dak pannen 
Oppervlakten en inhoud  
 Wonen 138 m² 
 Inhoud 509 m³ 
 Perceeloppervlakte 129 m² 
Indeling  
 Aantal kamers/slaapkamers 5 kamers waarvan 4 slaapkamers 
Energie  

 Isolatie Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, 
Volledig geïsoleerd 

 Verwarming Vloerverwarming geheel, Warmtepomp, 
Warmte terugwininstallatie 

Buitenruimte  
 Ligging Aan rustige weg, In woonwijk 
 Hoofdtuin Achtertuin 
 Ligging tuin Noord, West 
 Achterom  ja  
Bergruimte  
 Schuur/berging  Vrijstaand hout  
 Voorzieningen  Voorzien van elektra  
Garage  
 Soort garage Geen garage 
 Voorzieningen   - 
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 22 juli 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

Vlissingen
Q
1159

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
















