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Fantastisch aanbod! Comfortabele vrijstaande woning met garage en zonnige tuin in de jonge en 

populaire wijk Rosenburg. Aan een rustige straat treft u deze mooie woning met een ruime en 

bovenal zeer lichte woonkamer, keurige keuken, bijkeuken, inpandig bereikbare garage met 

elektrische sectionaaldeur en op de 1e verdieping 2 grote slaapkamers (voorheen 3) en een 

verzorgde badkamer. Tot slot een heerlijk zonnige en vrij gelegen tuin met vrije achterom. De 

woning is volledig geïsoleerd en goed onderhouden. Daarnaast biedt de woning mogelijkheden 

voor een volledig woonprogramma op de begane grond. Kortom, echt een bezichtiging waard!   

  

Indeling:   

  

Begane grond  

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

woonkamer. Bij binnenkomst in de woonkamer ervaart u direct een sfeervolle beleving en een 

prettige lichtinval. De eethoek bevindt zich aan de straatzijde en de zithoek aan de tuinzijde waar u 

via de schuifpui zo de zonnige tuin inloopt.   

  

De keuken is ruim van opzet en is uitgevoerd in lichte kastfronten met een donker werkblad. 

Uiteraard is de keuken voorzien van de wenselijke inbouwapparatuur. Aansluitend aan de keuken 

treft u de bijkeuken met de wasmachine opstelling en de CV ketel. Vanuit hier is eveneens de garage 

inpandig te bereiken. Een ruime verwarmde garage voorzien van een elektrische sectionaaldeur.   

  

1e verdieping  

Vraagprijs:  € 415.000  k.k. 
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Overloop geeft toegang tot 2 (voorheen 3) zeer ruime slaapkamers en de keurig verzorgde 

badkamer met ligbad, douche, toilet en wastafel. Indien gewenst kunt u de verdieping weer terug 

brengen naar de oorspronkelijke indeling waarbij er 3 slaapkamer aanwezig zijn. Alle slaapkamers 

zijn overigens voorzien van rolluiken.   

  

Tuin  

Wat een uitnodigende tuin! Heerlijk zonnig en keurig aangelegd met sierbestrating en diverse 

groenborders met een verscheidenheid aan groene beplanting. Echt een fijne tuin waar u kunt 

genieten van de rust en de privacy!   

Naast een tuinhuis is er nog een extra houtenberging waar u zeer gemakkelijk uw fietsen en 

tuingereedschap in kwijt kunt.   

  

Locatie  

De woning is gelegen in de populaire wijk Rosenburg. Hier is het prettig wonen met veel groen, 

waterpartijtjes, ruimte, rust én toch zijn alle voorzieningen en uitvalswegen kortbij. Het bruisende 

stadscentrum en het strand met de boulevard zijn op fietsafstand.   

  

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 8 juni 2022 
Overdracht  
 Aanvaarding in overleg 
Bouw  
 Soort woning eengezinswoning 
 Type woning Vrijstaande woning 
 Bouwjaar 1998 
 Soort dak plat dak 
 Materiaal dak bitumineuze dakbedekking 
Oppervlakten en inhoud  
 Wonen 106 m² 
 Inhoud 440 m³ 
 Perceeloppervlakte 290 m² 
Indeling  
 Aantal kamers/slaapkamers 3 kamers waarvan 2 slaapkamers 
Energie  

 Isolatie Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, 
Dubbel glas 

 Verwarming C.V.-Ketel 
 Warm water C.V.-Ketel 
 Type Cv-ketel  Vaillant  
 Bouwjaar CV ketel  2003  
 Eigendom eigendom 
Buitenruimte  
 Ligging Aan rustige weg 
 Hoofdtuin Achtertuin 
 Ligging tuin West 
 Achterom  ja  
Bergruimte  
 Schuur/berging  Vrijstaand hout  
 Voorzieningen   - 
Garage  
 Soort garage Aangebouwd steen, Inpandig 

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

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 21 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
H
2448

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
















