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Ruime hoekwoning met zowel een voor,- zij- en achtertuin waarbij u de gehele dag van de zon kunt 

genieten. De woning beschikt over een ruime woonkamer, gesloten keuken en 4 goede slaapkamers. 

Volledig voorzien van kunststof kozijnen met rolluiken. Ook de rustige ligging van de woning is erg 

aantrekkelijk met alle voorzieningen op loopafstand.   

  

Indeling:  

  

Begane grond. Entree, hal met meterkast, toilet, trapopgang naar de 1e verdieping en doorgang 

naar zowel de keuken als de ruime woonkamer. De woonkamer beschikt aan de voor- en achterzijde 

over grote raampartijen, dit zorgt voor een prettig lichtinval. De gesloten keuken is netjes uitgevoerd 

en beschikt over de benodigde apparatuur. Vanuit de keuken is de tuin bereikbaar.  

  

1e verdieping. Overloop geeft toegang tot 3 slaapkamers en de badkamer met douche, toilet en 

wastafel. De 2 grootste slaapkamers aan de voor- en achterzijde kenmerken zich door het grote 

formaat. Aan de voor- en achterzijde beschikken de slaapkamers over ruilluiken.  

  

2e verdieping. Bereikbaar via vaste trap, overloop en 4e slaapkamer. Op deze verdieping bevindt zich 

ook de CV opstelling, witgoedopstelling en praktische bergruimtes.  

  

De zonnige onderhoudsvriendelijke achtertuin geeft u de ruimte om een fijn terras te realiseren, 

zowel aan de achterkant als de zijkant van de woning liggen interessante mogelijkheden. Verder treft 

u in de tuin een ruime stenen berging en de vrije achterom.  

Vraagprijs:  € 250.000  k.k. 
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Op de begane grond en eerste verdieping zijn rolluiken aanwezig. De centrale ligging is bijzonder 

geliefd. De uitgebreide voorzieningen van het dorp liggen allemaal binnen handbereik. Het ruime 

aanbod aan winkels, supermarkten, sportvoorzieningen, speeltuinen en het trein/busstation, ideaal!  

  

Bent u nieuwsgierig geworden naar deze leuke hoekwoning op een rustige locatie in Oost-Souburg, 

neem dan contact op met Schinkel de Weerd makelaardij, wij geven u graag een rondleiding. Tot 

snel! 
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Van Ginkelstraat 34, 4388 NP Oost-Souburg 

 In de verkoop sinds 30-05-2022 
Overdracht  
 Aanvaarding in overleg 
Bouw  
 Soort woning eengezinswoning 
 Type woning Hoekwoning 
 Bouwjaar 1968 
 Soort dak zadeldak 
 Materiaal dak pannen 
Oppervlakten en inhoud  
 Wonen 111 m² 
 Inhoud 393 m³ 
 Perceeloppervlakte 255 m² 
Indeling  
 Aantal kamers/slaapkamers 5 kamers waarvan 4 slaapkamers 
Energie  
 Isolatie Dakisolatie 
 Verwarming C.V.-Ketel 
 Warm water C.V.-Ketel 
 Type Cv-ketel  Nefit Topline compact HRC 4  
 Bouwjaar CV ketel  2007  
Buitenruimte  
 Ligging Aan rustige weg, In woonwijk 
 Hoofdtuin Achtertuin 
 Ligging tuin Noord, Oost 
 Achterom  ja  
Bergruimte  
 Schuur/berging  Vrijstaand steen  
 Voorzieningen   - 
Garage  
 Soort garage Geen garage 
 Voorzieningen   - 
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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
I
3641

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
















