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Net buiten de sfeervolle en historische binnenstad van Middelburg vindt u deze karakteristieke 

hoekwoning met herkenbare bouwstijl en decoratief metselwerk. Een unicum van deze woning is de 

eigen oprit, direct gelegen naast te de woning. De woning is keurig afgewerkt en in 2010 

gerenoveerd. Bij deze renovatie is de woning voorzien van energiebesparende maatregelen en 

verder geïsoleerd. Alle voorzieningen, van zowel de binnenstad als van de aangrenzende wijk De 

Veerse Poort, liggen binnen handbereik.   

  

Begane grond. Entree met toilet. De woonkamer is heerlijk licht door grote raampartijen en 

openslaande tuindeuren. Aangrenzend de halfopen keuken, modern en voorzien van alle wenselijke 

inbouwapparatuur. Een trapkast zorgt voor extra bergruimte. Vanuit zowel de woonkamer als de 

keuken is de ruime tuin bereikbaar. Een ideale tuin, waar u direct enorm veel vrijheid, privacy en rust 

ervaart. De tuin is fraai aangelegd met een ruim terras, gras, diverse zithoekjes en groen. Twee 

houten bergingen zorgen voor praktische bergruimte. Er is een vrije achterom en parkeren kunt u 

gemakkelijk naast de woning op eigen terrein.   

  

Eerste verdieping. De overloop leidt naar 3 slaapkamers waarvan de ouderslaapkamer aan de 

voorzijde van de woning. De badkamer is voorzien van een tweede toilet, wastafel met meubel en 

douche. Middels een vlizotrap is een royale bergzolder te bereiken.   

  

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

Makelaardij voor een bezichtigingsafspraak. 

 

Vraagprijs:  € 259.500  k.k. 

Leliestraat 39, 4332 TK Middelburg 
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 In de verkoop sinds 25 mei 2022 
Overdracht  
 Aanvaarding in overleg 
Bouw  
 Soort woning eengezinswoning 
 Type woning Hoekwoning 
 Bouwjaar 2010 
 Soort dak mansarde dak 
 Materiaal dak pannen 
Oppervlakten en inhoud  
 Wonen 76 m² 
 Inhoud 312 m³ 
 Perceeloppervlakte 170 m² 
Indeling  
 Aantal kamers/slaapkamers 4 kamers waarvan 3 slaapkamers 
Energie  
 Isolatie Muurisolatie, Dubbel glas 
 Verwarming C.V.-Ketel 
 Warm water C.V.-Ketel en elektrische boiler eigendom 
 Type Cv-ketel  Nefit prolinext HCR CW  
 Bouwjaar CV ketel  2020  
 Eigendom Huur 
Buitenruimte  
 Ligging In woonwijk 
 Hoofdtuin Achtertuin 
 Ligging tuin Noord, West 
 Achterom  Nee  
Bergruimte  
 Schuur/berging  Vrijstaand hout  
Garage  
 Soort garage Geen garage 
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 17 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

Middelburg
F
4374

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:

-

-




	2.1: Keuze3
	Tekst2.1: plafoniieres 
	Tekst2.2: lamp boven eettafel
	Tekst2.3: kasten slaapkamer(s)
	Tekst2.4: planken trapkast halletje badkamer
	Tekst2.5: raambekleding voor woonkamer / straatkant
	Tekst2.6: 
	2.2: Keuze3
	2.3: Off
	2.4: Keuze3
	2.5: Keuze3
	2.6: Keuze3
	2.7: Keuze3
	2.8: Keuze3
	2.9: Keuze3
	2.10: Keuze3
	2.11: Keuze3
	2.12: Keuze3
	2.13: Keuze3
	2.14: Keuze3
	2.15: Keuze3
	2.16: Keuze3
	2.17: Off
	2.18: Keuze3
	2.19: Keuze3
	2.20: Keuze3
	2.21: Keuze3
	Tekst2.7: 
	2.22: Keuze3
	Tekst2.8: 
	2.23: Off
	2.24: Off
	Tekst3.1: 
	Tekst3.3.0: koelkast
	Tekst3.3.1: oven/magnetron combi
	Tekst3.3.2: 5 pits keramiische gaskookplaat
	Tekst3.3.3: afzuigkap (inbouw)
	Tekst3.3.4: 
	Tekst3.3.5: vaarwasser
	Tekst3.3.6: 
	Tekst3.3.7: 
	Tekst3.4.0: close in boiler
	Tekst3.4.1: 
	Tekst3.4.2: 
	Tekst3.4.3: 
	Tekst3.4.4: 
	Tekst3.4.5: 
	Tekst3.4.6: 
	Tekst3.4.7: 
	Tekst3.2: 
	3.1: Keuze3
	3.2: Keuze3
	3.3: Keuze3
	3.4: Keuze3
	3.5: Keuze3
	3.6: Keuze3
	3.8: Keuze3
	3.9: Keuze3
	3.10: Off
	3.11: Off
	3.12: Keuze3
	3.13: Keuze3
	3.14: Keuze3
	3.15: Keuze3
	3.16: Keuze3
	3.17: Keuze3
	3.18: Keuze3
	3.19: Off
	3.20: Off
	3.21: Keuze3
	3.22: Off
	3.23: Off
	3.24: Off
	3.25: Off
	3.26: Off
	3.27: Off
	3.28: Off
	Tekst4.1.0: 
	Tekst4.2.0: wastafelmeubel boven
	Tekst4.3.0: 
	Tekst4.3.1: 
	4.5: Off
	4.6: Off
	4.1: Keuze3
	4.2: Off
	4.3: Off
	4.4: Off
	4.7: Keuze3
	4.8: Off
	4.9: Off
	4.10: Off
	4.11: Off
	4.12: Off
	4.13: Off
	4.14: Off
	4.15: Off
	4.16: Off
	4.17: Off
	4.20: Keuze3
	4.21: Keuze3
	4.22: Keuze3
	4.23: Keuze3
	4.24: Keuze3
	4.25: Keuze3
	4.26: Keuze3
	4.18: Keuze3
	4.19: Keuze3
	Tekst4.1.1: 
	Tekst4.1.2: 
	Tekst4.1.3: 
	Tekst4.1.4: 
	Tekst4.1.5: 
	Tekst4.2.1: 
	Tekst4.2.2: 
	Tekst4.2.3: 
	Tekst4.2.4: 
	Tekst4.2.5: 
	Tekst4.2.6: 
	Tekst4.2.7: 
	Tekst5.1: cv comfort rent 27,70 p/m  (geplaatst sept 2020)
	Tekst5.2: 
	Tekst5.2b: 
	Tekst5.2c: 
	Tekst5.2d: 
	Tekst5.3: 
	Tekst5.4: 
	Tekst5.5: 
	Tekst5.6: 
	5.1: Keuze3
	5.2: Keuze3
	5.3: Keuze3
	5.4: Off
	5.5: Off
	5.6: Off
	5.7: Keuze3
	5.8: Keuze3
	5.9: Off
	5.10: Off
	5.11: Keuze3
	5.12: Keuze3
	5.13: Keuze3
	5.14: Keuze3
	5.15: Keuze3
	5.16: Off
	5.17: Off
	Tekst5.2a: 
	5.8a: Keuze3
	5.8b: Off
	5.8c: Off
	5.8d: Off
	Tekst6.1: 
	Tekst6.2: 
	Tekst6.3: 
	Tekst6.4: tuinslang + houder
	Tekst6.5: 
	6.1: Keuze3
	6.2: Keuze3
	6.3: Off
	6.4: Keuze3
	6.5: Keuze3
	6.6: Off
	6.7: Keuze3
	6.8: Keuze3
	6.9: Keuze3
	6.10: Off
	6.11: Off
	6.12: Keuze3
	6.13: Off
	6.14: Keuze3
	6.15: Off
	Tekst7.4: 
	Tekst7.1: CV blijft contract over te nemen door koper
	Tekst7.2: 
	Tekst7.3: 
	Tekst7.5: 
	Tekst7.6: 
	7.2: Keuze3
	7.1: Keuze3
	7.3: Keuze3
	7.4: Off
	7.5: Off
	7.6: Off
	7.7: Off
	7.8: Off
	7.9: Off
	naam 7.5: margo van den Oord
	adres 7.5: Middelburg
	datum 7.6: 


