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Wat een gaaf uitzicht biedt dit appartement! Gelegen op de 2e verdieping van residentie ‘’De 

Berkenhof’’ treft u dit keurig onderhouden appartement aan. Zowel de woonkamer als het balkon 

strekken zich over de volle breedte van het appartement en zorgen naast fraaie vergezichten ook 

voor zeer comfortabele leefruimte! Het appartement beschikt verder over 2 slaapkamers, een 

berging op de begane grond en is volledig voorzien van kunststof kozijnen.   

  

Indeling:  

  

Entree met nette portiek met video intercom, postbussen, trappenhuis en lift.   

  

2e verdieping: Entree in hal met meterkast, bergkast, apart toilet en toegang tot de lichte 

woonkamer. Vanuit de woonkamer en vanaf het balkon heeft u een prachtig panoramazicht over de 

parkachtige omgeving en Oost-Souburg. Diverse zonneschermen zorgen er voor dat u zowel kunt 

genieten van de zon als van de schaduw. De eenvoudige openkeuken, in een lichte kleurstelling, is 

netjes uitgevoerd en beschikt over voldoende kastruimte. Grenzend aan de keuken treft u een 

praktische bijkeuken met de aansluiting voor de wasmachine en droger.  

  

Aan de achterzijde van het appartement treft u twee ruime slaapkamers. De badkamer is keurig 

betegeld en voorzien van een riante douche met zitmogelijkheid en een wastafelmeubel.  

  

Vraagprijs:  € 187.500  k.k. 
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Er is voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving. Voorzieningen als supermarkten, 

scholen en winkels zijn op loopafstand bereikbaar. Uitvalswegen zoals de A58 en het trein- en 

busstation zijn eveneens goed bereikbaar.  

  

Wordt u de nieuwe eigenaar van dit appartement? Waarbij u elke dag kunt genieten van dit 

prachtige uitzicht en alle wenselijke voorzieningen op korte afstand zijn gelegen? Wij van Schinkel 

de Weerd makelaardij geven u graag een uitgebreide rondleiding. We zien u graag binnenkort, tot 

dan! 
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Berkenstraat 6, 4388 LL Oost-Souburg 

 In de verkoop sinds 14 oktober 2022 
Overdracht  
 Aanvaarding in overleg 
Bouw  
 Bouwjaar 1974 
 Soort dak plat dak 
 Materiaal dak bitumineuze dakbedekking 
Oppervlakten en inhoud  
 Wonen 83 m² 
 Inhoud 268 m³ 
 Perceeloppervlakte 0 m² 
Indeling  
 Aantal kamers/slaapkamers 3 kamers waarvan 2 slaapkamers 
Energie  
 Isolatie Dubbel glas 
 Verwarming Blokverwarming 
 Warm water Centrale voorziening 
Buitenruimte  
 Ligging In woonwijk, Vrij uitzicht 
 Achterom  nee  
Bergruimte  
 Schuur/berging  Inpandig  
 Voorzieningen  Voorzien van elektra  
Garage  
 Soort garage Geen garage 
 Voorzieningen   - 
VVE   € 241,- inclusief stookkosten 
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