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Starters opgelet! Fraai uitgebouwde tussenwoning, voorzien van 3 slaapkamers, ruime bijkeuken en 

heerlijk zonnige tuin. De woning is op één kozijn na geheel voorzien van kunststof kozijnen en in de 

afgelopen jaren op diverse punten vernieuwd. De woning ligt op een ideale locatie, op loopafstand 

van de uitgebreide voorzieningen zoals supermarkt, basisschool en diverse winkels zoals drogist en 

bakker.  

  

De indeling:  

Begane grond. Entree met meterkast, trapkast en toilet. De woonkamer beschikt, mede dankzij een 

heerlijk ruime uitbouw, over een prettige lichtinval. Er is een nette open keuken in lichte kleurstelling, 

ruime zit- en eethoek en openslaande deuren naar de tuin. Naast de keuken bevindt zich een fraaie 

kastenwand met opbergruimte en inbouwapparatuur van de keuken. De tuin is zowel vanuit de 

woonkamer als vanuit de bijkeuken te bereiken en ligt op het zuidoosten. Er is een ruim terras en 

diverse groenborders. Achter de woning bevindt zich geen directe bebouwing hierdoor beschikt de 

tuin over veel privacy. Tevens is er een vrije achterom  

  

Eerste verdieping. De overloop leidt naar 3 goede slaapkamers en nette badkamer voorzien van 

douche en wastafel. Extra bergruimte vindt u op de bergvliering, bereikbaar middels een vlizotrap.  

  

Het geheel is goed onderhouden, ligt op een fijne rustige locatie en biedt een prettige 

leefomgeving.   

  

Eventueel is er een garage los bij te kopen, deze is gelegen op het pleintje achter de woning. 

Vraagprijs:  € 189.500  k.k. 

Pieter Louwersestraat 7, 4388 EH Oost-Souburg 
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 In de verkoop sinds 07-06-2022 
Overdracht  
 Aanvaarding in overleg 
Bouw  
 Soort woning eengezinswoning 
 Type woning Tussenwoning 
 Bouwjaar 1955 
 Soort dak zadeldak 
 Materiaal dak pannen 
Oppervlakten en inhoud  
 Wonen 91 m² 
 Inhoud 350 m³ 
 Perceeloppervlakte 157 m² 
Indeling  
 Aantal kamers/slaapkamers 4 kamers waarvan 3 slaapkamers 
Energie  
 Isolatie Dakisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas 
 Verwarming C.V.-Ketel 
 Warm water C.V.-Ketel 
 Bouwjaar CV ketel  2013  
 Eigendom eigendom 
Buitenruimte  
 Ligging In woonwijk 
 Hoofdtuin Achtertuin 
 Ligging tuin Oost, Zuid 
 Achterom  ja  
 

 

 

 



  

Schinkel de Weerd Makelaardij 
Kanaalstraat 41, 4388 BK Oost-Souburg 

0118-460300  www.schinkeldeweerd.nl  info@schinkeldeweerd.nl 

                                

                                                              

 

                               

     

                          



  

Schinkel de Weerd Makelaardij 
Kanaalstraat 41, 4388 BK Oost-Souburg 

0118-460300  www.schinkeldeweerd.nl  info@schinkeldeweerd.nl 

      

                         

 

       

                        

        

                       

         

                      

          

                     

           

                    



  

Schinkel de Weerd Makelaardij 
Kanaalstraat 41, 4388 BK Oost-Souburg 

0118-460300  www.schinkeldeweerd.nl  info@schinkeldeweerd.nl 

 

            

                   

             

                  

 

              

                 

               

                

                

               

                 

              



  

Schinkel de Weerd Makelaardij 
Kanaalstraat 41, 4388 BK Oost-Souburg 

0118-460300  www.schinkeldeweerd.nl  info@schinkeldeweerd.nl 

                  

             

                   

            

                    

           

                     

          

                      

         

                              

 

 

 



  

Schinkel de Weerd Makelaardij 
Kanaalstraat 41, 4388 BK Oost-Souburg 

0118-460300  www.schinkeldeweerd.nl  info@schinkeldeweerd.nl 

 

 

 

 

 

  



  

Schinkel de Weerd Makelaardij 
Kanaalstraat 41, 4388 BK Oost-Souburg 

0118-460300  www.schinkeldeweerd.nl  info@schinkeldeweerd.nl 

 

 



  

Schinkel de Weerd Makelaardij 
Kanaalstraat 41, 4388 BK Oost-Souburg 

0118-460300  www.schinkeldeweerd.nl  info@schinkeldeweerd.nl 

062223 

 


















