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Qua energieverbruik nagenoeg geheel zelfvoorzienend, energielabel A!  

  

Een ruime tweekapper met 17 zonnepanelen, een pellet kachel en een laadmogelijkheid voor de 

elektrische auto in de extra ruime garage met eigen oprit.   

  

De uitnodigende tuin die op het zuidwesten ligt, is keurig aangelegd met sierbestrating, borders en 

biedt een verscheidenheid aan groen en diverse leuke terrassen, zowel in schaduw als in de zon.  

In de tuin treft u ook een aparte ruimte, welke op dit moment is opgesplitst in twee delen, een 

hobbyruimte/atelier en een deel voor fietsen en opslag.   

Deze ruimte is voorzien van elektriciteit en verlichting en daarmee goed om te zetten naar een 

fitnessruimte of ruimte voor werken aan huis, bv. nagelstudio, mede door de separate ingang 

achterom.  

Daarnaast bevindt zich in de tuin nog een extra houten tuinhuis voor het tuingereedschap e.d.  

  

Indeling:  

  

Begane grond  

Entree in hal met meterkast, toilet, trapkast, trapopgang naar de 1e verdieping en doorgang naar de 

woonkamer.  

Een licht en ruimtelijk geheel, mede door de zeer mooie lichtinval via de vele raampartijen.  

Verder treft u in de woonkamer een pellet kachel, welke verantwoordelijk is voor de verwarming van 

de begane grond, waardoor het gasverbruik is afgenomen tot ca. 400 m3 per jaar.  

Vraagprijs:  € 375.000  k.k. 
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De open keuken is eveneens ruim van opzet en voorzien van inbouwapparatuur.  

Aansluitend aan de keuken treft u de praktische bijkeuken met daarin de wasmachine opstelling.  

Vanuit de bijkeuken is de grote garage inpandig te bereiken.   

Naast de eerder genoemde laadpaal, is de garage voorzien van elektriciteit en water, en bevat een 

smeerput.  

Via de schuifpui in de woonkamer en ook vanuit de bijkeuken loopt u zo de zonnige tuin in, een 

oase om in te vertoeven.  

  

1e verdieping  

De overloop geeft toegang tot 2 ruime slaapkamers en de badkamer met ligbad, inloopdouche, 

toilet en wastafelmeubel.  

Door de grote dakkapellen aan de voor- en achterzijde zijn de kamers zeer ruimtelijk.  

Verder treft u aan de achterzijde nog een 3e kleinere slaapkamer, momenteel ingericht als sauna-

ruimte.  

  

2e verdieping  

Bereikbaar via vaste trap bereikt u de ruime open zolderverdieping. Deze verdieping leent zich 

uitstekend voor een extra slaapkamer of werkkamer.  

  

De woning is gelegen in een rustige wijk met voorzieningen als de supermarkt en de basisschool op 

loopafstand.  

Ook de uitvalswegen naar plaatsen als Middelburg en Domburg zijn dichtbij.  

Het buitengebied, het strand en vele wandel- en fietspaden bevinden zich op korte afstand van de 

woning.  

  

Nieuwsgierig geworden naar deze fantastische tweekapper?  

Neem dan contact op met Schinkel de Weerd Makelaardij voor een bezichtigingsafspraak. 
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 In de verkoop sinds 21 juli 2022 

Overdracht  

 Aanvaarding In overleg 

Bouw  

 Soort woning eengezinswoning 

 Type woning 2-onder-1-kapwoning 

 Bouwjaar 1992 

 Soort dak zadeldak 

 Materiaal dak pannen 

Oppervlakten en inhoud  

 Wonen 113 m² 

 Inhoud 492 m³ 

 Perceeloppervlakte 279 m² 

Indeling  

 Aantal kamers/slaapkamers 5 kamers waarvan 4 slaapkamers 

Energie  

 Isolatie Volledig geïsoleerd 

 Verwarming C.V.-Ketel, Pelletkachel 

 Warm water C.V.-Ketel 

 Type Cv-ketel Nefit Smartline  

 Bouwjaar CV ketel 2007  

 Eigendom eigendom 

Buitenruimte  

 Ligging Aan rustige weg, In woonwijk 

 Hoofdtuin Achtertuin 

 Ligging tuin Oost, Zuid 

 Achterom ja  

Bergruimte  

 Schuur/berging Vrijstaand hout (2x) 

 Voorzieningen   - 

Garage  

 Soort garage Aangebouwd steen 

 Voorzieningen 
Voorzien van elektra, Voorzien van water, 
Met elektrische deur  
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 19 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

Mariekerke
K
552

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
















