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Schitterende vrijstaande woning in de jaren-30 stijl op één van de mooiste plekjes aan de rand van de 
Mortiere aan het water, met zicht op de golfbaan en de Lange Jan. De woning is in 2011 gebouwd en heeft 
een zee van ruimte met maar liefst 5 slaapkamers, moderne en luxueus ingerichte woonkeuken en fraai 
afgewerkte badkamer. Vanwege de grote achtertuin kunt u hier de gehele dag in de zon genieten op het 
terras dichtbij het water. Ideaal voor mensen die houden van modern, comfort, rust en luxe. De lange oprit 
en de prachtig aangelegde achtertuin maken het geheel compleet en zorgen dat u op een fantastische 
locatie kunt wonen!  
  
Indeling:  
Begane grond: hal met veel lichtinval, trapopgang naar de verdieping en toilet en meterkast. Vervolgens 
bevindt zich eerst een praktische ruimte waarbij u kunt werken aan huis of een extra slaapkamer kunt 
realiseren. Een ruime en voornamelijk lichte woonkamer aan de voorzijde, deze ruimte zult u echt gaan 
verrassen! Aan de achterzijde bevindt zich de eetkamer met een royale woonkeuken, voorzien van onder 
meer een 5-pits gaskookplaat, afzuigkap, vaatwasser, koel- vries combinatie, oven, magnetron en een 
composieten aanrechtblad. Via openslaande deuren is toegang naar de achtertuin. Voorts nog een 
praktische bijkeuken met plaats voor de fietsen en extra bergruimte. De woonkamer en keuken zijn 
voorzien van een tegelvloer met vloerverwarming.  
  
1e verdieping: ruime lichte overloop, trapopgang naar de tweede verdieping, toegang tot vier ruime 
slaapkamers, zowel aan de voor- en achterzijde bevinden zicht twee slaapkamers. De badkamer is voorzien 
van een ligbad, grote inloopdouche en een dubbele wastafel. De badkamer is ruim van opzet met prachtig 
tegelwerk wat het geheel compleet maakt.  
  
 

Vraagprijs:  € 750.000  k.k. 

Duke Ellingtonstraat 40, 4337 XS Middelburg 



  

Schinkel de Weerd Makelaardij 
Kanaalstraat 41, 4388 BK Oost-Souburg 

0118-460300  www.schinkeldeweerd.nl  info@schinkeldeweerd.nl 

2e verdieping: overloop met de opstelling van de C.V.-ketel (2011, Remeha Calenta) en WTW en de ruimte 
om uw witgoedapparatuur te plaatsen. Op de gehele verdieping bevinden zich knieschotten voor nog 
meer opbergruimte. Tevens is hier de vijfde slaapkamer te vinden, vanwege het hoge formaat tot aan de 
nok, oogt deze ruimte extra groot.  
  
Tuin: de zonnige achtertuin met diverse terrassen biedt volop privacy; hier kunt u de hele dag genieten. 
Achterin bij het water bevindt zich een terras waarbij u prachtig zicht heeft over het water en de golfbaan. 
De tuin is zo aangelegd dat het relatief weinig onderhoud behoeft en u dus extra tijd heeft om te kunnen 
genieten van de omgeving. Tevens is er voldoende parkeergelegenheid op de eigen oprit, maar ook in de 
straat zijn er parkeervakken voor uw visite.  
  
Bijzonderheden:  
-  Woonoppervlak van 245 m²;  
-  Voorlopig energielabel A;  
-  Grotendeels voorzien van elektrisch bedienbare rolluiken;  
-  Perceeloppervlakte van ca. 740 m²;  
-  WTW-installatie (2011, Brink Climate Systems Renovent HR large);  
-  Zicht op water en golfbaan;  
-  Volledig voorzien van isolatie;  
-  Keuken en woonkamer voorzien van vloerverwarming;  
-  Zeker een bezichtiging waard.  
  
Bent u al langere tijd op zoek naar een nagenoeg nieuwe woning in de Mortiere waarbij u de volledige 
vrijheid ervaart en wat een prachtig zicht te bieden heeft? Wij van Schinkel de Weerd makelaardij geven u 
graag een rondleiding en laten graag deze unieke woning zien, we zien u graag binnenkort! 
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Duke Ellingtonstraat 40, 4337 XS Middelburg 
 In de verkoop sinds 09-06-2022 
Overdracht  
 Aanvaarding in overleg 
Bouw  
 Soort woning villa 
 Type woning Vrijstaande woning 
 Bouwjaar 2011 
 Soort dak zadeldak 
 Materiaal dak pannen 
Oppervlakten en inhoud  
 Wonen 245 m² 
 Inhoud 893 m³ 
 Perceeloppervlakte 740 m² 
Indeling  
 Aantal kamers/slaapkamers 7 kamers waarvan 6 slaapkamers 
Energie  
 Isolatie Volledig geïsoleerd 

 Verwarming C.V.-Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk, 
Warmte terugwininstallatie 

 Warm water C.V.-Ketel 
 Type Cv-ketel  Remeha Calenta  
 Bouwjaar CV ketel  2011  
 Eigendom eigendom 
Buitenruimte  
 Ligging  
 Hoofdtuin Tuin rondom 
 Achterom  ja  
Bergruimte  
 Schuur/berging  Vrijstaand kunststof  
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 29 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

Middelburg
P
2959

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
















