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Nabij de kern van Oost-Souburg, met alle voorzieningen op loopafstand, bieden wij een volledig 

gemoderniseerde gezinswoning aan met 4 slaapkamers, luxe sanitair en een tuin met ligging op het 

Zuidwesten. De woning is met zorg en aandacht gemoderniseerd en beschikt onder andere over 

kunststof kozijnen (dubbel openslaande deuren in woonkamer), buitenzonwering en 

vloerverwarming op begane grond. Met extra aandacht voor verduurzaming beschikt de woning 

over maar liefst 15 zonnepanelen, aanvullende muurisolatie, dakisolatie en een hybride 

warmtepomp. Op dit moment betalen de huidige eigenaren indicatief € 50,00 per maand aan gas en 

wordt de energiebehoefte aan elektra volledig opgewekt door de zonnepanelen. Kortom, een 

aanzienlijk besparing op uw maandelijkse woonlasten.   

  

Indeling: entree met meterkast, trapkast en vernieuwd toilet. Via de entree bereikt u de 

doorzonwoonkamer, welke door de grote raampartijen enorm prettig en licht aanvoelt. Aan 

achterzijde is een grote pui gerealiseerd met dubbel openslaande deuren waardoor u altijd in 

verbinding staat met de tuin. De keuken is eveneens vernieuwd en beschikt over diverse 

inbouwapparatuur, veel praktische opslagruimte en een royaal werkblad. Ook via de keuken bereikt 

u de keurig aangelegde en onderhoudsarme tuin. Met een bezonning op het Zuidwesten is het hier 

in de zomer tot in de late avonduren genieten van de zon. Een elektrische buitenzonwering zorgt 

ervoor dat het binnen aangenaam koel blijft in de zomer. De tuin is voorzien van een vrijstaande 

stenen berging en achterom. De schuttingen zijn aan één zijde volledig vernieuwd.   

  

  

Vraagprijs:  € 249.500  k.k. 
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1e verdieping; overloop met toegang tot 3 slaapkamers. Door de breedte van de woning zijn deze 

slaapkamers allen verrassend ruim te noemen. De badkamer is voorzien van 2e toilet, 

wastafelmeubel en inloopdouche. Een hooggeplaatst raam zorgt voor natuurlijke lichtinval en de 

mogelijkheid voor natuurlijke ventilatie.   

  

2e verdieping; overloop met wasmachineopstelling en hybride warmtepomp. Via de overloop bereikt 

u de volwaardige 4e slaapkamer, welke voorzien is van een royaal dakraam. Aan weerzijden van deze 

kamer bevindt zich nog praktische bergruimte achter het knieschot.  

  

Deze gezinswoning is gelegen in een rustige straat met enkel bestemmingsverkeer. Niet enkel de 

kern van Oost-Souburg, scholen en winkels zijn op loop- en fietsafstand, maar ook het nabijgelegen 

Middelburg en Vlissingen.   

  

Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op voor een bezichtiging. 
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Pieter Louwersestraat 45, 4388 EJ Oost-Souburg 

 In de verkoop sinds 5 mei 2022 
Overdracht  
 Aanvaarding in overleg 
Bouw  
 Soort woning eengezinswoning 
 Type woning Tussenwoning 
 Bouwjaar 1971 
 Soort dak zadeldak 
 Materiaal dak pannen 
Oppervlakten en inhoud  
 Wonen 106 m² 
 Inhoud 370 m³ 
 Perceeloppervlakte 156 m² 
Indeling  
 Aantal kamers/slaapkamers 5 kamers waarvan 4 slaapkamers 
Energie  
 Isolatie Dakisolatie, Muurisolatie 

 Verwarming Vloerverwarming gedeeltelijk, 
Warmtepomp 

 Warm water C.V.-Ketel 
Buitenruimte  
 Hoofdtuin Achtertuin 
 Ligging tuin Zuid, West 
 Achterom  ja  
Bergruimte  
 Schuur/berging  Vrijstaand steen  
 Voorzieningen  Voorzien van elektra  
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 3 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
R
3427

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
















