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Deze leuke hoekwoning in de Voorborch met separaat garage en noordwesten gelegen tuin is 

prettig en heerlijk rustig gelegen in de kindvriendelijke wijk 'Het Zand'. Alle voorzieningen zijn in de 

directe omgeving. Met de uitvalswegen nabij is ook het buitengebied en het strand snel bereikbaar 

en maken het tot een gewilde locatie. De woning dient gemoderniseerd te worden maar biedt een 

prettige indeling met alle mogelijkheden met o.a. een lichte woonkamer, dichte keuken en 4 prettige 

slaapkamers. De dakkapel op zolder, de zonnig gelegen tuin en de garage met een grote eigen oprit 

maken de woning tot een zeer interessant geheel!  

  

Begane grond: Hal met meterkast, toilet en trapopgang. Voorts een heerlijk lichte woon- en 

eetkamer met mooi zicht op de fraai aangelegde tuin. De gesloten keuken is voorzien van diverse 

inbouwapparatuur, waaronder een gaskookplaat met afzuigkap, vaatwasser en magnetron. Vanuit de 

keuken is de tuin te bereiken.  

  

Eerste verdieping: Overloop, 3 fijne lichte slaapkamers met voldoende ruimte, een nette doch 

eenvoudige badkamer met douche en wastafel, separaat toilet.  

  

Tweede verdieping: Met vaste trap te bereiken overloop met een 4e slaapkamer van 14 m2 met 

dakkapel. Tenslotte, een afgesloten ruimte met opstelling van de C.V.-ketel.  

  

  

Vraagprijs:  € 269.000  k.k. 
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De achtertuin, met vrije achterom, is netjes aangelegd met enkele terrassen: het is hier heerlijk 

genieten! De achterzijde ligt helemaal vrij, met uitzicht op groen en bomen. In de hoek achterin de 

tuin staat de vrijstaande garage voorzien van elektra en verlichting.  

  

Bent u opzoek naar een rustig gelegen woning in de wijk Het Zand met veel ruimte, grote oprit en 

garage welke u geheel naar eigen inzicht kunt inrichten? Neem dan contact op met Schinkel de 

Weerd Makelaardij om een bezichtiging in te plannen. Wij helpen u graag verder! 
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 In de verkoop sinds 07 juni 2022 
Overdracht  
 Aanvaarding in overleg 
Bouw  
 Soort woning eengezinswoning 
 Type woning Hoekwoning 
 Bouwjaar 1968 
 Soort dak zadeldak 
 Materiaal dak pannen 
Oppervlakten en inhoud  
 Wonen 96 m² 
 Inhoud 350 m³ 
 Perceeloppervlakte 242 m² 
Indeling  
 Aantal kamers/slaapkamers 5 kamers waarvan 4 slaapkamers 
Energie  
 Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas 
 Verwarming C.V.-Ketel 
 Warm water C.V.-Ketel 
 Type Cv-ketel  Bosch  
 Bouwjaar CV ketel  2002  
 Eigendom eigendom 
Buitenruimte  
 Ligging Aan rustige weg, In woonwijk 
 Hoofdtuin Achtertuin 
 Ligging tuin Oost 
 Achterom  ja  
Garage  
 Soort garage Vrijstaand steen 
 Voorzieningen  Voorzien van elektra  
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 30 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
R
1136

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
















