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Toplocatie! Een prachtig hoekappartement op de bovenste verdieping aan de Paul Krugerstraat met 
uitzicht over de stad en boulevard. De locatie is midden in het centrum van Vlissingen en op 
loopafstand van alle voorzieningen en het strand. Wat het appartement zo uniek maakt, is het 
doorlopende hoekbalkon langs de Badhuisstraat en het Stadhuisplein. Hierdoor heeft u prachtige 
uitzichten over Vlissingen en zowel de zon als de schaduw ter uw beschikking, met als bonus zicht 
op de zonsondergang. In 2018 is de woning geheel vernieuwd en opnieuw ingedeeld. Hierbij kunt u 
denken aan vloerverwarming, nieuwe c.v.-ketel, de vernieuwende elektrische installatie met 
voldoende groepen. Maar ook een prachtige keuken, badkamer en toilet. Nieuwsgierig geworden? 
Lees snel verder.  
  
Indeling:  
  
Begane grond: Er is een nette centrale entree, voorzien van een intercom met camera. Vanuit de 
entree zijn het trappenhuis, de lift en de (fietsen)bergingen te bereiken.  
Vierde verdieping: U kunt de verdieping bereiken via het trappenhuis of de lift (vernieuwd in 2017). 
Entree, waarbij u aan de rechterkant het fraai afgewerkte toilet vindt, de vernieuwde meterkast 
(2018). Vanuit deze hal komt u in de loftachtige ruime en lichte woonkamer met woonkeuken, 
waarbij het prachtige uitzicht richting de boulevard gelijk in het oog springt. Hier is toegang tot het 
balkon met middag- en avondzon. De royale woonkeuken is netjes uitgevoerd en voorzien van 
diverse inbouwapparatuur, zoals een inductiekookplaat, combi-oven, afzuigkap en vaatwasser. Ook 
via de woonkeuken is het balkon te bereiken. De woonkeuken ligt op het westen, waardoor in de 
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zomer spectalaire zonsondergangen te beleven zijn. Via de ruime slaapkamer, waar ook toegang tot 
het balkon is, komt u in de prachtige royale badkamer ensuite, zeer fraai afgewerkt met prachtige 
tegels. U zult verrast staan van het licht en de ruimte.  
  
Algemeen:  
  
-  Bouwjaar 1973;  
-  Woonoppervlakte ca. 79 m²;  
-  VvE bijdrage ca. 154,00 per maand;  
-  Groepenkast en leidingen vernieuwd in 2018;  
-  Volledige vloerverwarming;  
-  Nefit c.v.-ketel (2018);  
-  Ruime berging in de onderbouw;  
-  Kortom, een plaatje!  
  
Bijzonderheden:  
  
-  Optioneel bieden wij u, aan de achterzijde van het complex, een garagebox aan.  
       De garagebox is voorzien van elektra en een elektrische sectionaaldeur.  
  
Bent u al een langere tijd op zoek naar een mooi appartement op een leuke locatie in Vlissingen, 
waarbij u een prachtig uitzicht heeft en dat op loopafstand van alle wenselijke voorzieningen is? 
Neem dan contact op met Schinkel de Weerd Makelaardij, wij verzorgen graag voor u een 
rondleiding. Zien we u binnenkort? 
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 In de verkoop sinds 2 augustus 2022 

Overdracht  

 Aanvaarding in overleg 

Bouw  

 Soort appartement portiekflat 

 Bouwjaar 1973 

 Soort dak plat dak 

 Materiaal dak overig 

Oppervlakten en inhoud  

 Wonen 78 m² 

 Inhoud 256 m³ 

Indeling  

 Aantal kamers/slaapkamers 2 kamers waarvan 1 slaapkamers 

 Aantal woonlagen 1 

 Woonlaag 5 

Energie  

 Isolatie Dakisolatie, Muurisolatie, Dubbel glas 

 Verwarming C.V.-Ketel, Vloerverwarming geheel 

 Warm water C.V.-Ketel 

 Type Cv-ketel   - 

 Bouwjaar CV- ketel 2018  

 Eigendom eigendom  

Buitenruimte  

 Ligging In centrum 

 Balkon nee 

 Ligging balkon   

 Dakterras nee  

Bergruimte  

 Schuur/berging Inpandig  

 Voorzieningen Voorzien van elektra  

Garage  

 Soort garage Garage mogelijk 

 Voorzieningen   - 

VvE checklist  

 VvE Kenmerken 
Periodieke bijdrage, Vergadering VvE, 
Onderhoudsplan, Opstalverzekering, 
Inschrijving KvK, Reservefonds 

 Bijdrage VvE € 154,00 per maand 
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Als basis voor de koopovereenkomst wordt uitgegaan van een model koopovereenkomst voor een
bestaande eengezinswoning, vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM),
de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis.

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de koper wordt standaard in de
koopovereenkomst een artikel opgenomen waarbij de koper zich verplicht binnen de afgesproken
tijd een waarborgsom te storten op de rekening van de notaris. In plaats van de waarborgsom kan
ook worden volstaan met een bankgarantie. Deze waarborgsom of bankgarantie bedraagt in de regel
10% van de koopsom en strekt ten tijde van de eigendomsoverdracht in mindering op de koopsom.

BEZICHTIGING:

Graag nodigen wij u uit voor een bezichtiging van deze woning. U kunt hiervoor een afspraak maken
via ons kantoor, telefoon (0118) 460300, via onze website of mail: info@schinkeldeweerd.nl

UW REACTIE

Een bezichtiging is ook voor de verkoper een spannende aangelegenheid.
Wij stellen het op prijs als u uw bevindingen uiterlijk een paar dagen na de bezichtiging aan ons
kenbaar wilt maken. Ook als u geen verdere interesse meer hebt in het object.
Bij voorbaat onze dank.

Indien u overgaat tot het overbrengen van een bod is niet alleen het bedrag van belang, maar dient u
ook de voorwaarden aan te geven o.a. de volgende zaken:
- de datum van aanvaarding;
- eventuele overname van roerende zaken;
- eventuele ontbindende voorwaarde(n).

DOCUMENTATIE:
Hoewel deze brochure met nauwkeurigheid en de aan ons ter beschikking staande gegevens is
samengesteld kunnen aan de in deze brochure vermelde maten en gegevens betreffende de
onroerende zaak geen rechten worden ontleend. De bijgevoegde plattegronden zijn indicatief. De
tekeningen kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Deze informatie zal aan meerdere gegadigden aangeboden worden.

Deze brochure is bedoeld om ondersteunende informatie te geven ten behoeve van een uitnodiging
tot het doen van een bod. Er zijn verder geen rechten aan te ontlenen.

Het kopen of verkopen van een woning is niet iets dat je dagelijks doet. Het is dus niet zo vreemd dat
je tijdens het kopen of verkopen van een woning tegen allerlei vragen aanloopt.
Een NVM-makelaar kan de vragen waar je tegenaan loopt beantwoorden. De meest voorkomende
vragen heeft de NVM voor je op een rij gezet.

Meest gestelde vran over het kopen/verkopen van een woning,

BIJZONDERHEDEN:


