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Zoekt u een royale vrijstaande woning met inpandige garage, eigen oprit en gelegen in een fijne 

woonomgeving? Plan een bezichtiging en kom de mogelijkheden bekijken die deze vrijstaande 

woning u te bieden heeft en wie weet wordt u wel de nieuwe eigenaar!  

  

De woning is gelegen op een ruim hoekperceel van ca. 589 m2 aan de Hoge Stelle in een rustige 

woonomgeving in het gezellige dorp Nieuw- en Sint Joosland. Het dorp beschikt over een bakker, 

een basisschool, sportvelden en diverse voorzieningen. Het dorp is gunstig gelegen ten opzichte van 

uitvalswegen, zo bent u binnen enkele autominuten bij de A58 en de N57 richting de grotere steden 

Goes, Middelburg en Vlissingen.  

  

De woning beschikt met een woonoppervlakte van ca. 168 m2 over enorm veel leefruimte. Aan de 

achterzijde van de woning is in 2014 een serre aangebouwd. Op het dakvlak aan de achterzijde van 

de woning liggen 13 zonnepanelen. Verder heeft de woning dubbele beglazing, dakisolatie en 

gevelisolatie. De dakpannen zijn schoongemaakt, geïmpregneerd en gecoat.  

  

De woning beschikt verder over een hal met toilet, een grote woonkamer, een serre, een ruime 

keuken, een bijkeuken, een cv-ruimte, een 3-tal slaapkamers, een badkamer, een zolderverdieping, 

een inpandige garage en een rondom gelegen tuin met berging.  

  

U komt de woning binnen in de ruime hal met open vide, meterkast, toilet en trapopgang naar de 

bovenliggende verdieping.   

Vraagprijs:  € 479.500  k.k. 
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Vanuit de hal komt u in het riante woongedeelte. De zithoek is geplaatst aan de voorzijde van de 

woning. Door de grote raampartijen komt veel licht het woongedeelte binnen. In het midden van de 

woonkamer is een sfeervolle schouw met gashaard aanwezig. De serre wordt middels schuifdeuren 

van de woonkamer gescheiden. De grote schuifpui in de serre geeft een leuke verbinding met de 

fijne achtertuin. De eethoek bevindt zich naast de open verbinding met de keukenruimte. De keuken 

is in 1996 uitgebouwd. De keuken beschikt over een speelse keukenuitrusting in een combinatie van 

lichte en donkere kleurstelling. De keuken beschikt over diverse inbouwapparatuur o.a. 

gaskookplaat, afzuigkap, oven, vaatwasser en koelkast. De keuken heeft een oppervlakte van ca.12 

m2.  

Vanuit de keuken komt u in de praktische bijkeuken met een oppervlakte van ca. 6 m2. In de 

bijkeuken zijn aansluitingen voor huishoudelijk apparatuur aanwezig. Vanuit de bijkeuken zijn de 

achtertuin en cv-ruimte bereikbaar. In de cv-ruimte treft u de luchtverwarming-installatie en de 

boiler aan. Vanuit de cv-ruimte is de inpandige garage te bereiken. De garage heeft een oppervlakte 

van ca. 17,8 m2.  

  

De eerste verdieping beschikt over een riante overloop, een 3-tal slaapkamers en een badkamer. Aan 

de achterzijde is een dakkapel geplaatst. De grootste slaapkamer treft u aan de linkerzijde van de 

woning aan. Deze slaapkamer heeft ruime afmetingen en beschikt over een grote inbouwkast. In de 

slaapkamer is een loopdeur naar het balkon. De twee andere slaapkamers bevinden zich aan de 

rechterzijde van de woning.  

De badkamer is geplaatst in de dakkapel, in het midden van de woning. De badkamer is compleet 

uitgevoerd met een ligbad, een inloopdouche, een toilet en een wastafel. Het sanitair is gedateerd 

doch functioneel.  

Via de vaste trap op de overloop komt u op de zolderverdieping. Hier treft u een extra kamer, welke 

prima gebruikt kan worden als slaapkamer.  

  

De ruime tuin is rondom de woning gelegen en is netjes en keurig aangelegd met bestrating, bomen 

en veel vaste beplanting. Aan de voorzijde is een oprit aanwezig voor het parkeren van de auto op 

eigen terrein. De achtertuin is gelegen op het zuidwesten en heeft dus een uitstekende bezonning. 

Tijdens zonnige dagen is het in de tuin heerlijk genieten. De tuin beschikt over veel privacy. Verder 

beschikt de tuin over een praktische berging met een oppervlakte van ca. 7,2 m2.  

  

Deze woning bieden wij aan in collegiale samenwerking met De Nooijer Makelaardij.  

  

Heeft u interesse in deze royale woning met al haar mogelijkheden? Bel voor het maken van een 

bezichtigingsafspraak en laat u verrassen, graag tot ziens aan de Hoge Stelle! 
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 In de verkoop sinds  
Overdracht  
 Aanvaarding in overleg 
Bouw  
 Soort woning eengezinswoning 
 Type woning Vrijstaande woning 
 Bouwjaar 1976 
 Soort dak zadeldak 
 Materiaal dak pannen 
Oppervlakten en inhoud  
 Wonen 168 m² 
 Inhoud 679 m³ 
 Perceeloppervlakte 589 m² 
Indeling  
 Aantal kamers/slaapkamers 4 kamers waarvan 3 slaapkamers 
Energie  
 Isolatie Dakisolatie, Muurisolatie, Dubbel glas 
 Verwarming Hete lucht verwarming, Gashaard 
 Warm water Elektrische boiler eigendom 
 Type Cv-ketel   - 
 Bouwjaar CV ketel   - 
 Eigendom  
Buitenruimte  
 Ligging In woonwijk 
 Hoofdtuin Tuin rondom 
 Ligging tuin  
 Achterom  ja  
Bergruimte  
 Schuur/berging  Vrijstaand hout  
 Voorzieningen  Voorzien van elektra  
Garage  
 Soort garage Inpandig 
 Voorzieningen  Voorzien van elektra  
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 2 juni 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: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Middelburg
X
2133

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: JEL
















