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Snel beschikbaar! Ruime tussenwoning met carport en een heerlijke zonnige tuin, gelegen in een 
kindvriendelijke woonwijk. De woning is aan de achterzijde voorzien van een grote dakkapel 
waardoor alle slaapkamers royaal te noemen zijn. Ook de ligging met het speelpleintje direct achter 
de woning is een leuke plus. De woning beschikt o.a. over een ruime woonkamer met open keuken, 
3 royale slaapkamers (oorspronkelijk 4), verzorgd sanitair en een diepe zonnige tuin. Kortom een 
ideale gezinswoning!  
  
Indeling  
  
Begane grond  
Entree in hal met meterkast, toilet, toegang tot de praktische (fietsen)berging aan voorzijde en 
doorgang naar de ruime woonkamer. Kenmerkend is de breedte van de woning, hierdoor beschikt u 
over een mooie leefruimten.   
  
De woonkamer met open keuken is ruim van opzet en beschikt over een prettige lichtinval door de 
grote raampartijen in de achtergevel. De keuken is uitgevoerd met lichte kastfronten en een donker 
natuurstenenwerkblad. Verder beschikt de keuken uiteraard over de wenselijke inbouwapparatuur. 
Via de woonkamer bereikt u de tuin.  
  

  

Vraagprijs:  € 230.000  k.k. 
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1e verdieping  
Overloop geeft toegang tot 2 royale slaapkamers en de badkamer met ligbad, douche, toilet en 
wastafelmeubel. De grote slaapkamer aan de achterzijde strekt zich over de volledige breedte van 
de woning en is daarmee zeer ruim van opzet. Indien gewenst kunt u zoals oorspronkelijk het geval 
was de extra slaapkamer terug realiseren door een tussenwand te plaatsen in de grote slaapkamer 
aan de achterzijde.  
  
2e verdieping   
Zeer ruime overloop geeft toegang tot de 3e slaapkamer met dakkapel. Eveneens een ruime 
slaapkamer met bergruimte achter het knieschot. De overloop kunt u ideaal gebruiken als 
kantoorruimte of indien gewenst als kleine slaapkamer.   
  
Tuin  
Zonnige tuin met weinig bebouwing rondom door het aangrenzend speelplein achter de woning. De 
tuin is keurig aangelegd met sierbestrating en een grote groenborder. Achter in de tuin bevindt zich 
een houten tuinhuis. Uiteraard is er ook een vrije achterom aanwezig.   
  
Locatie  
Oost-Souburg kent tal van voorzieningen in de kern met onder andere meerdere supermarkten. Ook 
het verenigings- en sportleven is hier zeer actief. Op steenworp afstand bevindt zich sportpark 
Souburg met o.a. een voetbal- en korfbalclub. Aanvullend is hier ook een grote speeltuin 
gerealiseerd. Meerde scholen bevinden zich in de nabije omgeving. De ontsluiting met de A58 en de 
aanwezigheid van een treinstation zijn ook nabij. Kortom, een uitstekende locatie als gezin om te 
wonen.  
  
Nieuwsgierig geworden? Neem contact op met Schinkel de Weerd Makelaardij voor een 
bezichtigingsafspraak. 
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 In de verkoop sinds 9 augustus 2022 
Overdracht  
 Aanvaarding in overleg 
Bouw  
 Soort woning eengezinswoning 
 Type woning Tussenwoning 
 Bouwjaar 1975 
 Soort dak zadeldak 
 Materiaal dak pannen 
Oppervlakten en inhoud  
 Wonen 121 m² 
 Inhoud 398 m³ 
 Perceeloppervlakte 174 m² 
Indeling  
 Aantal kamers/slaapkamers 4 kamers waarvan 3 slaapkamers 
Energie  
 Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas 
 Verwarming C.V.-Ketel 
 Warm water C.V.-Ketel 
 Type Cv-ketel  Nefit  
 Bouwjaar CV ketel  2006  
 Eigendom eigendom 
Buitenruimte  
 Ligging Aan rustige weg, In woonwijk 
 Hoofdtuin Achtertuin 
 Ligging tuin Noord, West 
 Achterom  ja  
Bergruimte  
 Schuur/berging  Vrijstaand hout  
 Voorzieningen   - 
Garage  
 Soort garage Carport, Geen garage 
 Voorzieningen   - 
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