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Karakteristieke, instapklare en sfeervol jaren ’30 woonhuis met grote berging en eigen achterom. 

Deze authentieke woning biedt de gezelligheid van de jaren ’30 maar voorziet wel in goed, 

hedendaags wooncomfort. De voorgaande jaren is de woning op verschillen punten aangepakt 

waarbij u zonder grote verbouwingen de woning snel kunt betrekken. Daarnaast biedt deze woning 

natuurlijk een leuk uitzicht over de dijk. De woning beschikt over een grote badkamer, 3 fijne 

slaapkamers, grote berging en heerlijke terrasjes om van het zonnetje te genieten.  

  

Indeling:  

Begane grond: Entree, ruime en lichte hal , trapopgang naar de eerste verdieping, garderobe en 

kelderkast. Doorzon woonkamer waarbij u de gehele dag veel daglichttoetreding heeft, waarbij het 

zicht naar de voorzijde erg leuk is. De woonkamer beschikt over openslaande tuindeuren naar de op 

het zuidoosten gesitueerde achtertuin. De keuken is netjes afgewerkt en beschikt over de benodigde 

apparatuur. Een mooi afgewerkte hal verbindt de woning met de aanbouw aan de achterzijde. Hier 

bevindt zich een separaat toilet en de ruim opgestelde uitgevoerde badkamer. Hier is een ligbad te 

vinden, een separate douchecabine en een fraai wastafelmeubel.  

  

Eerste verdieping: Overloop met een bergkast waar de cv-ketel zich bevindt. Aan de achterzijde zijn 

2 kinderslaapkamers gesitueerd. Aan de voorzijde is een ruime ouderslaapkamer gelegen. Deze 

ruime kamer beschikt over een balkon aan de voorzijde met leuk zicht, een flinke inloopkast en een 

vaste kastenwand.   

  

Vraagprijs:  € 239.000  k.k. 
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Tweede verdieping: hier bevindt zich een bergzolder, bereikbaar via een luik op de overloop van de 

eerste verdieping. Handig voor het opbergen van de extra spullen.  

  

Bijzonderheden:  

-  Uitzicht op de dijk met bomenrij;  

-  Fijne doorzonwoonkamer;   

-  Fraai afgewerkte keuken;  

-  Ruime schuur/garage, voorzien van bergzolder;  

-  Woning geheel voorzien van kunststof kozijnen met HR beglazing;  

  

Benieuwd naar deze authentieke jaren ’30 woning dichtbij alle voorzieningen in Oost-Souburg? Plan 

dan snel een afspraak met Schinkel de Weerd makelaardij, wij geven u graag een rondleiding. 
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Bermweg 63, 4388 CB Oost-Souburg 

 In de verkoop sinds 25-05-2022 
Overdracht  
 Aanvaarding in overleg 
Bouw  
 Soort woning eengezinswoning 
 Type woning Tussenwoning 
 Bouwjaar 1933 
 Soort dak mansarde dak 
 Materiaal dak pannen 
Oppervlakten en inhoud  
 Wonen 100 m² 
 Inhoud 390 m³ 
 Perceeloppervlakte 144 m² 
Indeling  
 Aantal kamers/slaapkamers 4 kamers waarvan 3 slaapkamers 
Energie  
 Isolatie Dubbel glas 
 Verwarming C.V.-Ketel 
 Warm water C.V.-Ketel 
 Type Cv-ketel  Remeha Avanta 35c  
 Bouwjaar CV ketel  2021  
 Eigendom eigendom 
Buitenruimte  
 Ligging In woonwijk 
 Hoofdtuin Achtertuin 
 Ligging tuin Oost, Zuid 
 Achterom  ja  
Bergruimte  
 Schuur/berging  Aangebouwd steen  
 Voorzieningen  Voorzien van elektra  
Garage  
 Soort garage Vrijstaand steen 

 Voorzieningen  Voorzien van elektra, Voorzien van 
water, Met vliering, Met elektrische deur  
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 11 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
3651

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
















