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Instapklare, zeer goed verzorgde tussenwoning met een fraai aangelegde tuin waar u de gehele dag 

van de zon kunt genieten. De woning is geheel voorzien van kunststof kozijnen met openslaande 

deuren naar de tuin. Verder heeft de woning maar liefst 3 slaapkamers (5 slaapkamers mogelijk), 10 

zonnepanelen uit 2019, keurig sanitair en een onderhoudsarme tuin met berging, al met al een 

keurige (gezins)woning!  

  

Indeling:  

Begane grond: Entree, hal, toiletruimte met toilet en fonteintje, meterkast, Een Z-vormige 

woonkamer die voorzien is van een mooie pvc vloer. De ruime opstelling in de woon- en eetkamer 

zullen u verassen. De vele raampartijen op de begane grond maken het een aantrekkelijk licht 

geheel. Tevens bevindt zich in de woonkamer de trap naar de eerste verdieping. Aan de achterzijde 

is een open keuken in een U-vormige opstelling met de benodigde apparatuur aanwezig, zoals een 

5-pits gaskookplaat, vaatwasser, koel-/vriescombinatie, combi-oven en oven.  

1e Verdieping: Lichte overloop, aan de voorzijde één slaapkamer en een ruimte met de 

witgoedopstelling, aan de achterzijde één grote slaapkamer, hier is het mogelijk om een extra 

slaapkamer te realiseren. De fraaie badkamer zit tussenin en heeft een douche, bad, toilet en 

wastafel.  

  

2e verdieping: Deze is via een vaste trap te bereiken. Hier is een bergruimte met C.V.-ketel (Nefit 

Combi Smartline, 2007) opstelling en een ruime zolderslaapkamer met extra bergruimte.  

  

Vraagprijs:  € 247.500  k.k. 
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Tuin: De tuin is onderhoudsarm ingericht en biedt veel privacy. Veel ruimte voor een gezellig terras. 

Achter in te tuin treft u de berging voor het stallen van de fietsen en u treft hier ook de vrije 

achterom.  

  

Qua locatie ligt de Reggestraat op korte afstand van een paar doorgaande straten in het dorp zoals 

de Amstelstraat en de Lekstraat. De bereikbaarheid is daarom dan ook goed te noemen. Tevens is in 

de straat altijd voldoende parkeergelegenheid. Alle voorzieningen als de basisscholen, jumbo/ 

winkelcentrum, de speeltuin en de sportvelden zijn op loopafstand te bereiken.  

  

Bijzonderheden:  

-  5 slaapkamers mogelijk;  

-  10 zonnepanelen (2019);  

-  Dakisolatie aangebracht (2019)  

-  Volledig voorzien van kunststofkozijnen met HR++ glas (2019);  

-  Energielabel B;  

-  Onderhoudsvrije tuin met eigen achterom.  

  

Nieuwsgierig geworden naar deze fijne tussenwoning op een rustige locatie in Oost-Souburg met 

alle voorzieningen op loopafstand? Neem dan contact op met Schinkel de Weerd Makelaardij, wij 

verzorgen voor u graag een rondleiding. 
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 In de verkoop sinds 23-05-2022 
Overdracht  
 Aanvaarding in overleg 
Bouw  
 Soort woning eengezinswoning 
 Type woning Tussenwoning 
 Bouwjaar 1970 
 Soort dak zadeldak 
 Materiaal dak pannen 
Oppervlakten en inhoud  
 Wonen 115 m² 
 Inhoud 402 m³ 
 Perceeloppervlakte 165 m² 
Indeling  
 Aantal kamers/slaapkamers 6 kamers waarvan 3 slaapkamers 
Energie  
 Isolatie Dakisolatie, Muurisolatie, Dubbel glas 
 Verwarming C.V.-Ketel 
 Warm water C.V.-Ketel 
 Type Cv-ketel  Nefit Combi Smartline  
 Bouwjaar CV ketel  2007  
 Eigendom eigendom 
Buitenruimte  
 Ligging In woonwijk 
 Hoofdtuin Achtertuin 
 Ligging tuin Noord, Oost 
 Achterom  ja  
Bergruimte  
 Schuur/berging  Vrijstaand hout  
 Voorzieningen   - 
Garage  
 Soort garage Geen garage 
 Voorzieningen   - 
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 3 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
I
2636

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
















