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Zeer royale eindwoning met uitbouw op de begane grond aan zowel voor- en achterzijde, een luxe 

keuken en 14 zonnepanelen. De woning bevindt zich in een kindvriendelijke wijk met alle 

voorzieningen op loopafstand waaronder winkelcentrum Papegaaienburg, het treinstation en diverse 

scholen.   

  

Indeling; entree met meterkast en toilet. Via entree toegang tot de woonruimte. Door de zijuitbouw 

en uitbouw aan achterzijde biedt de woonruimte veel luxe en comfort. Zo ontstaan er meerdere 

belevingen en is er voldoende ruimte voor bijvoorbeeld een kinderhoek of werkruimte. De 

woonkamer is van dermate omvang, dat een royale hoekbank of een grote eettafel geen enkel 

probleem is.  De luxe keuken aan voorzijde is voorzien van diverse inbouwapparatuur (onder andere 

een Quooker, vaatwasser, koelkast, vriezer, oven en combi-oven), een composiet werkblad en een 

strakke afwerking met greeploze kasten in combinatie met werkbladverlichting.   

  

De tuin is bereikbaar via dubbel openslaande deuren en voelt door de ligging erg vrij aan. De brede 

tuin is onderhandsarm aangelegd en aan achterzijde tref je de vrije achterom en stenen berging aan.   

  

1e verdieping; Via gesloten trapopgang op de begane grond toegang tot de 1e verdieping.  

Via overloop toegang tot 2 ruime slaapkamers. Door de ligging van de slaapkamers aan voor- en 

achterzijde zijn deze kamers woningbreed en komt er in beide slaapkamers veel licht binnen. Bij 

allebei de slaapkamers kan eenvoudig een tweepersoonsbed. De master bedroom is echter nog net 

wat ruimer en beschikt over een inbouwkast over de volledige breedte.   

  

Vraagprijs:  € 285.000  k.k. 
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De badkamer is ruim van opzet en van alle gemakken voorzien. Zo is er een tweede toilet, een luxe 

wastafelmeubel, douche en ligbad (bubbelbad).   

  

2e verdieping; door de dakkapel is deze verdieping verrassend groot. Op de overloop is een Cv-

installatie en wasmachine/droger aansluiting aanwezig. De slaapkamer op deze verdieping heeft een 

hoogte tot aan de nok en is goed vergelijkbaar qua ruimte met de master bedroom op de 1e 

verdieping. Aanvullend is er op deze verdieping nog een hobbykamer, welke ook goed in te richten 

is als kantoor of kinderkamer. 
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 In de verkoop sinds 17-06-2022 
Overdracht  
 Aanvaarding in overleg 
Bouw  
 Soort woning eengezinswoning 
 Type woning Eindwoning 
 Bouwjaar 1977 
 Soort dak zadeldak 
 Materiaal dak pannen 
Oppervlakten en inhoud  
 Wonen 135 m² 
 Inhoud 477 m³ 
 Perceeloppervlakte 170 m² 
Indeling  
 Aantal kamers/slaapkamers 6 kamers waarvan 4 slaapkamers 
Energie  

 Isolatie Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, 
Dubbel glas 

 Verwarming C.V.-Ketel 
 Warm water C.V.-Ketel 
 Type Cv-ketel  Remeha Avanta  
 Bouwjaar CV ketel  2020  
 Eigendom eigendom 
Buitenruimte  
 Ligging Aan rustige weg, In woonwijk 
 Hoofdtuin Achtertuin 
 Ligging tuin Zuid, West 
 Achterom  ja  
Bergruimte  
 Schuur/berging  Vrijstaand steen  
 Voorzieningen  Voorzien van elektra  
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 3 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
S
762

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
















