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Woningzoekers opgelet! Aan een groen hofje bieden wij een ruime instapklare tussenwoning met 

zonnige tuin aan, gelegen in de geliefde wijk Reijershove. De woning is keurig verzorgd en biedt veel 

wooncomfort. Met een ruime en bovenal lichte woonkamer, recent vernieuwde open keuken, 4 

goede slaapkamers, vernieuwd sanitair (2019) en een zonnige tuin met berging is dit een ideale 

woning!   

  

Indeling:  

  

Begane grond  

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

woonkamer. Een zeer ruimtelijk en keurig verzorgd geheel met de zithoek aan de tuinzijde en de 

recent vernieuwde open keuken aan de voorzijde. Door de grote raampartijen aan de achterzijde is 

de woonkamer heerlijk licht!   

  

De open keuken is een plaatje! Greeploos uitgevoerd met witte kastfronten en een betonlook 

werkblad. Verder is de keuken uiteraard voorzien van de wenselijke inbouwapparatuur. Vanuit de 

keuken heeft u uitzicht op het groene hofje. Voorts treft in de woonkamer een praktische trapkast. 

De woonkamer verleent toegang tot de achtertuin.  

 

 

 

 

Vraagprijs:  € 275.000  k.k. 
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1e verdieping  

Overloop geeft toegang tot 3 mooie slaapkamers en de vernieuwde badkamer met fraaie 

inloopdouche, toilet en wastafelmeubel. De slaapkamers zijn voorzien van rolluiken en hebben allen 

een prettige omvang.  

  

2e verdieping. Via vaste trap bereikt u de overloop die toegang verleend tot de volwaardige 4e 

slaapkamer. Een ruime en lichte slaapkamer met aan de achterzijde een grote dakkapel. Op de 

overloop treft u de wasmachine opstelling en de CV-ketel. Verder treft u op deze verdieping nog 

diverse opbergmogelijkheden achter het knieschot.  

  

De tuin beschikt over een prettige bezonning en is onderhoudsarm ingericht. Achterin te tuin treft u 

een houten berging en de vrije achterom.  

De bijzonderheden van deze woning op een rijtje:  

- heerlijk rustig gelegen  

- keuken vernieuwd  

- sanitair vernieuwd  

- Nagenoeg volledig voorzien van kunststof kozijnen  

- dakkapel aan de achterzijde  

  

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

Makelaardij voor een bezichtigingsafspraak. 
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 In de verkoop sinds 08-06-2022 
Overdracht  
 Aanvaarding in overleg 
Bouw  
 Soort woning eengezinswoning 
 Type woning Tussenwoning 
 Bouwjaar 1986 
 Soort dak zadeldak 
 Materiaal dak pannen 
Oppervlakten en inhoud  
 Wonen 102 m² 
 Inhoud 349 m³ 
 Perceeloppervlakte 134 m² 
Indeling  
 Aantal kamers/slaapkamers 5 kamers waarvan 4 slaapkamers 
Energie  
 Isolatie Dakisolatie, Muurisolatie, Dubbel glas 
 Verwarming C.V.-Ketel 
 Warm water C.V.-Ketel 
 Type Cv-ketel  Nefit HR Economy  
 Bouwjaar CV ketel  2002  
 Eigendom eigendom 
Buitenruimte  
 Ligging Aan rustige weg, In woonwijk 
 Hoofdtuin Achtertuin 
 Ligging tuin Oost, Zuid 
 Achterom  ja  
Bergruimte  
 Schuur/berging  Vrijstaand hout  
 Voorzieningen  Voorzien van elektra  
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 14 december 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

Middelburg
P
908

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
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Woning

Interieur

Verlichting, te weten:

- inbouwspots/dimmers

-  opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers

- losse (hang)lampen

-

-

(Losse)kasten, legplanken, te weten:

-

-

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:

- gordijnrails

- gordijnen

- overgordijnen

- vitrages

- rolgordijnen

- lamellen

- jaloezieën

- (losse) horren/rolhorren

-

-

Vloerdecoratie, te weten:

- vloerbedekking

- parketvloer

- houten vloer(delen)

- laminaat

- plavuizen

-

-

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.

PARAAF VERKOPER PARAAF KOPER
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(Voorzet) openhaard met toebehoren

Allesbrander

Houtkachel

(Gas)kachels

Designradiator(en)

Radiatorafwerking

Overig, te weten:

- spiegelwanden

- schilderij ophangsysteem

-

-

Keuken

Keukenblok (met bovenkasten)

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Keukenaccessoires, te weten:

-

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

PARAAF VERKOPER PARAAF KOPER
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Sanitair/sauna

Toiletaccessoires:

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Badkameraccessoires:

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

Sauna met toebehoren

Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

Schotel/antenne

Brievenbus

Kluis

(Voordeur)bel

Alarminstallatie

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie

Rookmelders

(Klok)thermostaat

Airconditioning

PARAAF VERKOPER PARAAF KOPER
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Warmwatervoorziening, te weten:

- CV-installatie

- boiler

- geiser

-

-

-

Screens

Rolluiken

Zonwering buiten

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten:

-

-

Telefoonaansluiting/internetaansluiting

Veiligheidsschakelaar wasautomaat

Waterslot wasautomaat

Zonnepanelen

Oplaadpunt elektrische auto

PARAAF VERKOPER PARAAF KOPER
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Tuin

Inrichting

Tuinaanleg/bestrating

Beplanting

Verlichting/installaties

Buitenverlichting

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder

Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging

(Broei)kas

Overig

Overige tuin, te weten:

- (sier)hek

- vlaggenmast(houder)

-

-

PARAAF VERKOPER PARAAF KOPER
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LIJST VAN ZAKEN

Overig 
Zijn er zaken die geen eigendom zijn van verkoper omdat er sprake is van een 

leasecontract of huurcontract. Zo ja, neemt verkoper de zaak mee of wordt het 

betreffende contract overgenomen? ja N
ee
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CV

Boiler

Zonnepanelen

Bijlage(n) over te nemen contracten:

-

-
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