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Een bijzonder mooie woning op een prachtige plek! Deze zeer riante 2/1 kapwoning met garage en 

een mooi aangelegde achtertuin is zeer prettig en rustig gelegen in de zeer gewilde woonwijk 

Paauwenburg. In de achtertuin zijn er een aantal terrassen op verschillende hoogtes, waarbij u een 

leuk uitzicht heeft over de waterpartij en het groene plantsoen. De inpandige garage, 5 ruime 

slaapkamers en het balkon aan de straatzijde maken het geheel zeer compleet en comfortabel. De 

woning is gebouwd in 1996, volledig geïsoleerd en heeft energielabel B. De locatie is prachtig en 

dichtbij alle voorzieningen, met enkele minuten fietsen bent u bij bos en strand, heerlijk toch?  

  

Indeling:  

  

Begane grond: entree, ruime hal, toilet, ruime woonkamer aan de voorzijde van de woning met grote 

hoge raampartijen die ervoor zorgdragen dat de woning heerlijk licht is, een prachtige tegelvloer en 

een sfeervolle haardpartij, heerlijke eetkamer en keuken aan de achterzijde met een composieten 

aanrechtblad en apparatuur als: inductiekookplaat, afzuiging, koelkast, vaatwasser en oven. Tevens is 

de tuin te bereiken via de achterzijde van de woning en de garage. De ruime garage is inpandig via 

de hal bereikbaar en heeft maar liefst een oppervlakte van circa 23 m² en heeft een lange oprit met 

plaats voor meerdere auto’s.  

  

Eerste verdieping: overloop, twee slaapkamers aan de achterzijde en een grote hoofdslaapkamer aan 

de voorzijde die tevens toegang verleent tot het balkon. De fraaie badkamer is v.v. een douche, toilet 

en twee wastafels.  

  

Vraagprijs:  € 469.000  k.k. 

Ruys de Beerenbrouckstraat 20, 4384 ET Vlissingen 
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Zolderverdieping: overloop met wasmachine en cv-opstelling (Nefit 2010), 2 grote slaapkamers voor 

en achter met dakramen. Achter de knieschotten is extra bergruimte aanwezig. Tevens is er 

bergruimte op de vliering.  

  

Tuin: Een bijzondere tuin met aantal terrassen om heerlijk te kunnen genieten van de zon, één 

grenzend aan de schuifpui en één aan het water met een prachtig zicht. De tuin is voorzien van 

diverse bomen, struiken en vaste planten. Verder lopen er diverse paden van sierbestrating door het 

groen. Kortom: heerlijk groen en biedt voldoende privacy.   

  

Bijzonderheden:  

-  Bouwjaar 1996  

-  Woonoppervlakte van 130 m²  

-  Energielabel B;  

-  Fraai uitzicht op water en groen;  

-  Volledig geïsoleerd;   

-  Maar liefst 5 slaapkamers;  

-  Cv-installatie Nefit 2010;  

-  Voldoende parkeergelegenheid op eigen oprit;  

-  Keurig onderhouden woning op leuke locatie.  

  

Bent u al langere tijd op zoek naar een prachtige woning in het geliefde Paauwenburg met bos en 

strand op loopafstand en voorzieningen als bassischolen, winkels en openbaarvervoer? Wij van 

Schinkel de Weerd geven u graag een rondleiding, zien we u binnenkort? 
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 In de verkoop sinds 08-06-2022 
Overdracht  
 Aanvaarding in overleg 
Bouw  
 Soort woning eengezinswoning 
 Type woning Geschakelde 2-onder-1-kapwoning 
 Bouwjaar 1996 
 Soort dak tentdak 
 Materiaal dak pannen 
Oppervlakten en inhoud  
 Wonen 130 m² 
 Inhoud 539 m³ 
 Perceeloppervlakte 305 m² 
Indeling  
 Aantal kamers/slaapkamers 6 kamers waarvan 5 slaapkamers 
Energie  
 Isolatie Volledig geïsoleerd 
 Verwarming C.V.-Ketel, Open haard 
 Warm water C.V.-Ketel 
 Type Cv-ketel  Nefit  
 Bouwjaar CV ketel  2010  
 Eigendom eigendom 
Buitenruimte  
 Ligging Aan rustige weg, In woonwijk 
 Hoofdtuin Achtertuin 
 Ligging tuin Noord, Oost 
 Achterom  nee  
Garage  
 Soort garage Aangebouwd steen 

 Voorzieningen  Voorzien van elektra, Voorzien van 
water, Met elektrische deur  
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 7 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
L
2727

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: JEL
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LIJST VAN ZAKEN

B
lij

ft
 a

ch
te

r

G
aa

t 
m

ee

K
an

 w
o

rd
en

 

o
ve

rg
en

o
m

en

n
.v

.t
.

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



 

 6

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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