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Exclusief resideren in een appartement op een privéverdieping in de iconische Sardijntoren aan de 
Boulevard van Vlissingen. Een unieke mogelijkheid waarbij u beschikt over een ‘dubbel’ appartement 
met 172 m² woonoppervlakte, twee parkeerplaatsen en twee separate bergingen in de afgesloten 
parkeergarage onder het gebouw. Met 85 meter hoog is de Sardijntoren het icoon van de skyline 
van Vlissingen. Hier wonen is een voorrecht, waarbij u elke dag kunt genieten van een prachtige 
zonsondergang op het enige Zuidgelegen strand dat Nederland kent.   
  
Het appartement is recentelijk op kwalitatief hoogwaardig niveau gemoderniseerd, met aandacht 
voor detail. Zo beschikken de slaapkamers over op- maat gemaakte kasten, met een ‘his’ en ‘hers’ 
inrichting. Alles van hoogwaardige materialen en compleet afgewerkt met inrichting en bijpassende 
verlichting. Ook het sanitair is volledig vernieuwd en beschikt over een luxe badkamer en twee 
separate toiletten. Alle deuren in het appartement zijn vernieuwd en vervangen voor high-end 
glazen deuren met melkglas. Hierdoor zijn de vertrekken privé, maar voelen de ruimten prettig en 
licht aan.   
  
Parkeerkelder  
Onder het gebouwgelegen afsluitbare parkeerkelder, waar u beschikt over 2 naast elkaar gelegen 
parkeerplaatsen. Aansluitend vindt u in de parkeerkelder ook een tweetal separate bergingen, welke 
kwalitatief hoogwaardig zijn afgewerkt met op-maat gemaakte legkasten en voorzien van elektra. 
Via de parkeerkelder kunt u doormiddel van een lift direct uw privéverdieping bereiken.   
  
 

Vraagprijs:  € 1.200.000  

k.k. 
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Indeling;   
Via de Boulevardzijde treedt u middels een beveiligd portaal het gebouw binnen. De iconische 
Sardijntoren toont hier direct zijn exclusiviteit en maakt in de foyer met een dubbele 
verdiepingshoogte indruk op een ieder die hier binnenkomt. De foyer is vrij te gebruiken en een 
exclusief gebruiksrecht voor bewoners.   
  
Via de lift komt u op de 5e verdieping. Op deze verdieping treft u aan achterzijde van het gebouw 
een via de hal bereikbare loggia aan. Hier kunt u heerlijk genieten van de ochtendzon met uitzicht 
over de stad. Via de hal is toegang tot het appartement mogelijk via twee entreedeuren. Vanuit het 
ontwerp zijn de twee appartement gespiegeld aan elkaar en vervolgens samengevoegd. Vanuit de 
entree van nr. 784 komt u binnen een royale hal, met een op- maat gemaakte garderobekast. Aan 
achterzijde van het appartement bevindt zich de Master bedroom, met een prachtig vrij uitzicht over 
de stad. Aansluitend in de hal vindt u de volledig vernieuwde badkamer, voorzien van royale 
inloopdouche, wastafelmeubel en ligbad. Het toilet is separaat en bevindt zich aan de overkant van 
de hal. De naastgelegen wasruimte beschikt over kasten op maat met strijkplank.   
  
Door het samenvoegen van de appartementen koopt u hier een fantastisch uitzicht over een 
volledige frontbreedte van maar liefst 12 meter. De living in combinatie met de woonkeuken beslaan 
een woonoppervlakte van 85 m² en voldoen aan het ‘penthouse’ formaat. De indeling is zodanig, dat 
u naast een riante living een doorloop krijgt naar de woonkeuken. De woonkeuken is voorzien van 
kookeiland, waardoor u tijdens het koken altijd in contact bent met uw gasten en het prachtige 
uitzicht. Een praktische semi-open bijkeuken zorgt voor meer dan voldoende bergruimte.   
  
Het riante balkon is via de living en woonkeuken toegankelijk. Hier is het zowel overdag als in de 
avond genieten. Door het dubbele balkon heeft u voldoende ruimte voor het plaatsen van ligstoelen 
in combinatie met een eettafel. Ook een loungeset zal hier niet misstaan. Door de indirecte 
verlichting is het hier in de avond bijzonder sfeervol.   
  
In verbinding met de woonkeuken staat de werkkamer. Via een tweede hal bereikt u hier het andere 
privévertrek van het appartement. Hier is een tweede toilet voorzien en is een tweede Master 
bedroom gerealiseerd. Deze is vergelijkbaar qua grootte met de eerste slaapkamer, echter voorziet 
in een aanvullend op- maat gemaakte make-uptafel inclusief verlichting. In dit gedeelte van het 
appartement is er een berging aanwezig met mogelijkheid tot het realiseren van een tweede 
badkamer.   
  
Zowel de unieke ligging aan de Zeeuwse Kust als het wonen op een privéverdieping in de 
Sardijntoren zorgen voor een unieke kans om hier te mogen wonen. Wordt uitgenodigd om jaarrond 
te de seizoenen te beleven en wandel over de unieke promenade aan zee. Nieuwsgierig? Neem dan 
contact op voor een rondleiding. 
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 In de verkoop sinds 24 augustus 2022 

Overdracht  

 Aanvaarding in overleg 

Bouw  

 Soort appartement portiekflat 

 Bouwjaar 2000 

 Soort dak - 

 Materiaal dak - 

Oppervlakten en inhoud  

 Wonen 172 m² 

 Inhoud 542 m³ 

Indeling  

 Aantal kamers/slaapkamers 4 kamers waarvan 2 slaapkamers 

 Aantal woonlagen 1 

 Woonlaag 5 

Energie  

 Isolatie Volledig geïsoleerd 

 Verwarming C.V.-Ketel 

 Warm water C.V.-Ketel 

 Type Cv-ketel HRC  

 Bouwjaar CV- ketel   - 

 Eigendom eigendom  

Buitenruimte  

 Ligging Aan water, Vrij uitzicht, Zeezicht 

 Balkon ja 

 Ligging balkon Zuidwest  

 Dakterras nee  

Bergruimte  

 Schuur/berging Inpandig  

 Voorzieningen Voorzien van elektra  

Garage  

 Soort garage Parkeerkelder 

 Voorzieningen   - 

VvE checklist  

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

 Bijdrage VvE € 473,62 per maand 
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 21 juli 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: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Vlissingen
A
5937

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















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:


