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Zeer ruim en verzorgde hoekwoning gelegen in de Magistraatwijk in Middelburg op een groot 

perceel met mogelijkheden voor een praktijk/werkkamer of levensloop bestendig wonen, vier 

slaapkamers en een carport. Tevens een fraai aangelegde groene tuin met aan de voorzijde een 

mooi uitzicht op het park. Een combinatie van wonen en werken kan hier bewerkstelligd worden. 

Gelegen in een gewilde, kindvriendelijke wijk met o.a. een groot winkelcentrum, verschillende 

basisscholen en een wijkcentrum. Wie wil hier nou niet wonen?  

  

Indeling:  

Begane grond: Hal, entree, meterkast, trapkast, toilet, lichte woonkamer met een leuk uitzicht naar 

het park toe, inpandig is de ruimte te vinden die voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden, 

denk aan levensloopbestendig wonen, werkkamer, praktijkruimte en kantoorruimte, met eigen 

entree vanaf buiten. De fraaie keuken bevat alle benodigde apparatuur met aangrenzend een 

praktische bijkeuken.   

  

1e verdieping: Overloop, 3 ruime slaapkamers, een douche met wastafel en toilet.   

  

2e verdieping: Overloop, een ruime (4e slaapkamer) zolderkamer met dakkapel die voor een mooi 

ruim geheel zorgt, een prachtige lichte ruimte die u echt zult verrassen, tevens zijn hier praktische 

opbergruimtes te vinden.   

  

  

Vraagprijs:  € 359.000  k.k. 
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Tuin: Achter de woning is een op het noordwesten gelegen achtertuin met vrije achterom. De tuin is 

leuk ingedeeld en nodigt gelijk uit om hier heerlijk in het zonnetje te kunnen genieten, zowel het 

groen als de sierbestrating maken het tot een mooi geheel. In de achtergelegen brandgang bevindt 

zich ook de berging. In deze berging is elektra aanwezig. Tevens via de zijkant van de woning is 

middels een poort de tuin te bereiken.  

  

Al langere tijd op zoek naar een hoekwoning op een zeer gewilde plek in Middelburg met 4 

slaapkamers en een multifunctionele ruimte op de begane grond? Twijfel niet en neem contact op 

met Schinkel de Weerd makelaardij, wij geven u graag een rondleiding. Tot snel! 
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 In de verkoop sinds 1 juni 2022 
Overdracht  
 Aanvaarding in overleg 
Bouw  
 Soort woning eengezinswoning 
 Type woning Hoekwoning 
 Bouwjaar 1970 
 Soort dak zadeldak 
 Materiaal dak pannen 
Oppervlakten en inhoud  
 Wonen 139 m² 
 Inhoud 498 m³ 
 Perceeloppervlakte 275 m² 
Indeling  
 Aantal kamers/slaapkamers 6 kamers waarvan 5 slaapkamers 
Energie  
 Isolatie Dakisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas 
 Verwarming C.V.-Ketel 
 Warm water C.V.-Ketel 
 Type Cv-ketel  Nefit Topline  
 Bouwjaar CV ketel  2009  
 Eigendom eigendom 
Buitenruimte  
 Ligging Aan rustige weg, In woonwijk 
 Hoofdtuin Achtertuin 
 Ligging tuin Noord, West 
 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 6 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
P
1333

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
















