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Zeer royale hoekwoning met vier slaapkamers, twee badkamers en een vrijstaande garage in het 

gewilde Lammerenburg te Vlissingen. De woning beslaat maar liefst 149 m2 aan woonoppervlakte.   

  

De afgelopen jaren is de woning volledig gemoderniseerd en met gevoel voor styling ingericht en 

afgewerkt. In de afwerking zijn kosten noch moeite bespaard gebleven en zijn alle wanden en 

plafonds opnieuw in een lichte kleurstelling gespoten. Ook het schilderwerk van de kozijnen en van 

de buitengevel is recentelijk uitgevoerd. Ook constructief is de woning uitstekend te noemen. Zo is 

de relatief jonge woning uit 2003 volledig geïsoleerd, volledig gasloos (voorzien van 

stadsverwarming) en is het dak circa een jaar geleden vernieuwd met EPDM dakbedekking. Verder 

beschikt de woning onder andere over vloerverwarming op de begane grond, rolluiken en een 

vernieuwd toilet.   

  

Indeling; via hal toegang tot ruime meterkast, vernieuwd toilet en woonkamer. De woonkamer doet 

bij binnenkomst qua ruimte positief verrassen. Door de hoeveelheid lichtinval en de neutrale 

kleurstelling voelt de woonkamer zeer prettig aan. Aan achterzijde van de woonkamer bevindt zich 

de open keuken, voorzien van diverse inbouwapparatuur waaronder een Quooker. Doormiddel van 

dubbel openslaande deuren bereikt u de sfeervolle tuin. Met een oriëntatie op het Westen kunt u 

hier tot in de late avonduren genieten van de zon.  De tuin is volledig onderhoudsarm en ligt 

bijzonder vrij, waardoor u in de tuin veel privacy en rust ervaart. Een directe verbinding vanuit de 

tuin geeft toegang tot de vrijstaande stenen garage, voorzien van elektra.  

  

Vraagprijs:  € 350.000  k.k. 
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1e verdieping; via overloop toegang tot 2 ruim bemeten slaapkamers, beiden meer dan ruim genoeg 

voor een tweepersoonsbed. De badkamer is eveneens ruim van omvang en voorzien van 2e toilet, 

wastafel en inloopdouche.  

  

2e verdieping; qua indeling een kopie van de eerste verdieping. Dus ook hier weer 2 verrassend 

ruime slaapkamers, waarvan de voorste kamer is voorzien van separate bergruimte. De tweede 

badkamer op deze verdieping beschikt over een douche, wastafel en wasmachine opstelling.  

  

De woning is echt een buitenkans voor wie op zoek is naar ruimte. Met recht kan gezegd worden dat 

de woning beschikt over 4 slaapkamers, welke qua afmeting allen als hoofdslaapkamer kunnen 

dienen. Ook de twee badkamers voelt als een enorme luxe en is ideaal voor gezinnen met kinderen. 

De wijk Lammerenburg is een bijzonder kindvriendelijke wijk met alle voorzieningen op loop- en 

fietsafstand. Ook het strand is met 10 minuten fietsafstand goed bereikbaar.  

  

Nieuwsgierig? Neem dan contact op voor een bezichtiging. 
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Duinpan 1, 4386 HD Vlissingen 

 In de verkoop sinds 01-10-2021 
Overdracht  
 Aanvaarding in overleg 
Bouw  
 Soort woning eengezinswoning 
 Type woning Hoekwoning 
 Bouwjaar 2003 
 Soort dak samengesteld dak 
 Materiaal dak bitumineuze dakbedekking 
Oppervlakten en inhoud  
 Wonen 149 m² 
 Inhoud 492 m³ 
 Perceeloppervlakte 209 m² 
Indeling  
 Aantal kamers/slaapkamers 5 kamers waarvan 4 slaapkamers 
Energie  
 Isolatie Volledig geïsoleerd 

 Verwarming Stadsverwarming, Vloerverwarming 
gedeeltelijk 

 Warm water Centrale voorziening 
   
   
   
Buitenruimte  
 Ligging In woonwijk, Vrij uitzicht 
 Hoofdtuin Achtertuin 
 Ligging tuin West 
 Achterom  ja  
Garage  
 Soort garage Vrijstaand steen 
 Voorzieningen  Voorzien van elektra  
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 29 september 2021
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
L
3255

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
















