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Op een fantastische plek bieden wij deze riante vrijstaande woning met garage aan, gelegen op een 

royaal perceel met tuin rondom de woning. Gebouwd in 1992, volledig geïsoleerd en daarmee zeer 

comfortabel. De woning is voorzien van een volledig woonprogramma op de begane grond en is 

zeer praktisch ingedeeld. Daarnaast ook nog eens extra’s als vloerverwarming in de woonkamer en 

zonnepanelen op het dak. De potentie en woonbeleving van deze woning is onvoorstelbaar, kom dit 

ervaren!  

  

In het kort:  

De woning beschikt o.a. over een ruime en bovenal lichte woonkamer, aan de tuinzijde de keuken, 

bijkeuken, inpandig bereikbare garage en een slaapkamer met badkamer op gelijk niveau. Op de 1e 

verdieping een zeer ruime overloop, 2 mooie slapkamers (3 slaapkamers mogelijk) en een 2e 

badkamer. De zonnige tuin rondom de woning is keurig verzorgd een heerlijk groen aangelegd. 

Daarnaast parkeergelegenheid op eigen terrein en de voorzieningen als de supermarkt(en) op 

loopafstand. Ook het stadcentrum, de Boulevard en het strand zijn kortbij!  

  

Indeling:  

  

Begane grond  

Entree in ruime hal met meterkast, toilet, trapopgang naar de 1e verdieping en toegang tot de 

woonkamer. Bij binnenkomst in de woonkamer ervaart u direct de ruimtelijke beleving en de 

prettige lichtinval door de grote raampartijen rondom. De tuin gerichte zithoek is absoluut de 

favoriete plek in de woning!  

Vraagprijs:  € 500.000  k.k. 
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De keuken bevindt zich eveneens aan de tuinzijde en is voorzien van de wenselijke 

inbouwapparatuur. Vanuit de keuken heeft u een prettig uitzicht op de tuin. Aansluitend aan de 

keuken treft u de bijkeuken met wasmachine opstelling en CV ketel. Vanuit de bijkeuken loopt u 

inpandig door naar de ruime garage. De slaapkamer op de begane grond bevindt zich aan de 

straatzijde en is eveneens ruim van opzet. Direct verbonden aan de slaapkamer treft u de badkamer 

met inloopdouche, toilet en wastafelmeubel. Vanuit de garage en vanuit de woonkamer via schuifpui 

de is de zonnige tuin bereikbaar.  

  

1e verdieping  

Zeer riante overloop geeft toegang tot 2 ruime slaapkamers en de 2e badkamer met douche, toilet 

en wastafel. De overloop is momenteel in gebruik als werk/opslagruimte, maar kan uiteraard op 

eenvoudige wijze als 3e slaapkamer fungeren.   

  

Tuin  

Wat een fantastische tuin! Heerlijk zonnig en prachtig aangelegd met deels sierbestrating en een 

groot gazon. Aan de achtergevel treft u onder de overkapping een terras waar u tot in de late uurtjes 

echt kunt genieten. Verder een vijver, achterin de tuin een tuinhuis en een 2e terras met 

overkapping.   

Diverse bijzonderheden.  

- vloerverwarming begane grond (exclusief slaapkamer)  

- waterontharder  

- Close-inboiler  

- 10 zonnepanelen  

  

Nieuwsgierig geworden naar deze mooie vrijstaande woning? Neem dan contact op met Schinkel de 

Weerd Makelaardij voor een bezichtigingsafspraak. 
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 In de verkoop sinds 1 juni 2022 
Overdracht  
 Aanvaarding in overleg 
Bouw  
 Soort woning eengezinswoning 
 Type woning Vrijstaande woning 
 Bouwjaar 1992 
 Soort dak zadeldak 
 Materiaal dak pannen 
Oppervlakten en inhoud  
 Wonen 103 m² 
 Inhoud 496 m³ 
 Perceeloppervlakte 701 m² 
Indeling  
 Aantal kamers/slaapkamers 5 kamers waarvan 4 slaapkamers 
Energie  

 Isolatie Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, 
Dubbel glas, Volledig geïsoleerd 

 Verwarming C.V.-Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk 
 Warm water C.V.-Ketel 
 Type Cv-ketel  Remeha Avanta  
 Bouwjaar CV ketel  2012  
 Eigendom eigendom 
Buitenruimte  
 Ligging Aan rustige weg 
 Hoofdtuin Tuin rondom 
 Ligging tuin  
 Achterom  ja  
Bergruimte  
 Schuur/berging  Vrijstaand hout  
 Voorzieningen  Voorzien van elektra  
Garage  
 Soort garage Aangebouwd steen 

 Voorzieningen  Voorzien van elektra, Voorzien van 
water  
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 31 mei 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
H
1699

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: mdv
















