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Bent u op zoek naar een leuke hoekwoning met garage welke geheel instap klaar is aan de 

Zeewijksingel 47, dan is dit echt iets voor u! Het betreft een leuk perceel met ruimte voor het 

parkeren van uw auto, met een grote aangebouwde garage, 3 fijne slaapkamers, zonnepanelen, 

fraaie keuken en volledig voorzien van isolatie. De zonnige achtertuin is op het zuidwesten gelegen, 

heeft een eigen achterom en een vrijstaande berging. De woning is op loopafstand gelegen van het 

centrum en het station van Oost-Souburg, ook supermarkt, scholen en sportverenigingen zijn te 

vinden in de nabije omgeving.  

  

Indeling:  

  

Begane grond: Entree, hal, trapopgang naar de eerste verdieping, bergruimte onder de trap, modern 

toilet, fijne lichte woon- en eetkamer met grote raampartijen en vloerverwarming, ruime open 

keuken met onder- en bovenkasten alsmede diverse inbouwapparatuur. Zowel vanuit de eetkamer 

als bijkeuken is de tuin te bereiken, in 2011 is de bijkeuken samen met de veranda gerealiseerd.  

  

Eerste verdieping: Overloop met extra bergruimte boven de trap waarin de Cv-opstelling is 

gesitueerd (Intergas 2015) en de mechanische ventilatie, 3 mooie en ruime slaapkamers, nette 

badkamer met o.a. een ruime douche, regen- en handdouche en een wastafelmeubel.  

Tuin: Deze fraaie tuin is netjes aangelegd en is aan de achterzijde vrij gelegen wat natuurlijk ook de 

nodige privacy met zich meebrengt. Verder is de tuin voorzien van een berging voor het stallen van 

o.a. de fietsen. Daarnaast is er uiteraard een vrije achterom aanwezig.  

 

Vraagprijs:  € 259.000  k.k. 

Zeewijksingel 47, 4388 EP Oost-Souburg 



  

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

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

 

De ruime garage is in 2006 gebouwd en volledig voorzien van elektra met eigen groepenkast en 

water, een mooi en degelijk geheel wat voor diverse doeleinden gebruikt kan worden.  

  

Bijzonderheden:  

- Instapklare woning;  

- Leuke en sfeervolle veranda (gebouwd in 2011);  

- Berging in achtertuin;  

- Nieuwe aangebouwde garage;  

- Zonnige achtertuin met vrije achterom;  

- Volledig geïsoleerd;  

- Vloerverwarming in woon- en eetkamer;  

- Zonnepanelen en zonneboiler.  

  

Al langere tijd op zoek naar een betaalbare woning in Oost-Souburg die u echt zult verassen en 

instap klaar is met een grote garage? Neem dan contact op met Schinkel de Weerd Makelaardij, wij 

geven u graag een rondleiding door deze leuke woning, zien we u binnenkort? 
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 In de verkoop sinds 13 juni 2022 
Overdracht  
 Aanvaarding in overleg 
Bouw  
 Soort woning eengezinswoning 
 Type woning Hoekwoning 
 Bouwjaar 1955 
 Soort dak plat dak 
 Materiaal dak  
Oppervlakten en inhoud  
 Wonen 87 m² 
 Inhoud 305 m³ 
 Perceeloppervlakte 220 m² 
Indeling  
 Aantal kamers/slaapkamers 4 kamers waarvan 3 slaapkamers 
Energie  
 Isolatie Dubbel glas, Volledig geïsoleerd 
 Verwarming C.V.-Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk 
 Warm water C.V.-Ketel en zonneboiler 
 Type Cv-ketel  Intergas  
 Bouwjaar CV ketel  2015  
 Eigendom eigendom 
Buitenruimte  
 Ligging Aan rustige weg, In woonwijk 
 Hoofdtuin Achtertuin 
 Ligging tuin Zuid 
 Achterom  ja  
Bergruimte  
 Schuur/berging  Vrijstaand steen  
 Voorzieningen   - 
Garage  
 Soort garage Aangebouwd steen 

 Voorzieningen  Voorzien van elektra, Voorzien van 
water  
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 2 juni 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
3764

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
















