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Top aanbod! Royale woning met garage op een mooi perceel met een fantastische ligging aan water 

en bosrand. Dit alles gelegen op korte afstand van het park Meiveld, de dagelijkse voorzieningen en 

het bruisende stadscentrum.   

  

Een prachtexemplaar met een woonoppervlak van maar liefst ruim 195 m2! Bij binnenkomst in dit 

prachtige woonhuis ervaart u direct de royale woonbeleving en de heerlijk lichte uitstraling. In de 

woning treft u o.a. een heerlijk ruime woonkamer met haardpartij en tuinkamer, ruime woonkeuken, 

praktische bijkeuken, inpandig bereikbare garage, 5 zeer ruime slaapkamers waarvan één beneden, 

royale badkamer en als kers op de taart een fantastisch uitnodigende tuin met uitzicht op groen. 

Ook het comfort is dik in orde met 16 zonnepanelen. Kortom, een buitenkans!  

  

Indeling:  

  

Begane grond  

Entree in ruime hal met vide. Meterkast, garderobe, toilet, open trapopgang naar 1e verdieping en 

doorgang naar de woonkamer, woonkeuken en slaapkamer/kantoor. De royale woonkamer is zeer 

licht door de vele raampartijen. De zithoek bevindt zich aan de straatzijde en de eethoek aan de 

tuinzijde. Centraal in de woonkamer treft u de sfeervolle haardpartij. Aan de tuinzijde is een uitbouw 

gerealiseerd in de vorm van een tuinkamer. Absoluut een heerlijke plek in de woning. De tuinkamer 

is voorzien van vloerverwarming en de plafondhoge raampartijen zorgen voor een zeer aangename 

lichtinval.   

  

Vraagprijs:  € 575.000  k.k. 
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De royale woonkeuken met uitzicht op de groene tuin treft u via de woonkamer en de hal. De 

keuken is uitgevoerd in een hoekopstelling met lichte kastfronten en een natuursteen werkblad. 

Verder is de keuken uiteraard voorzien van alle wenselijke inbouwapparatuur als een 

inductiekookplaat, combi-oven, vaatwasser, koelkast en vriezer.  Aansluitend aan de keuken bevindt 

zich de bijkeuken met daar de wasmachine- en drogeropstelling. De garage met zolderverdieping is 

inpandig bereikbaar via de bijkeuken.   

  

Vanuit de hal is eveneens de beneden slaapkamer te bereiken. Een zeer ruime slaapkamer aan de 

voorzijde van de woning die uiteraard ook als kantoor kan worden ingevuld. Verder beschikt de 

kamer over een opbergkast waar voorheen een badkamer aanwezig was. Ook hier aan ruimte geen 

gebrek!   

  

1e verdieping  

De overloop met vide geeft toegang tot maar liefst 4 zeer ruime slaapkamers en de royale badkamer 

met ligbad, inloopdouche, toilet en wastafelmeubel. De dakkapellen aan de voorzijde zorgen voor 

een prettige ruimtebeleving in de slaapkamers.  

  

2e verdieping  

Bereikbaar via vlizotrap treft u de ruime bergzolder met stahoogte. Hier treft u de CV ketel.  

  

Tuin  

De heerlijk vrij gelegen tuin maakt het geheel compleet. De tuin is zeer royaal en met veel aandacht 

aangelegd en verzorgd. U treft hier een grote diversiteit aan groen en keurige sierbestrating tot aan 

de waterkant. Halverwege de tuin bevindt zich een houtenberging met aansluitend een overkapping 

waar u heerlijk kun  vertoeven. De bosrand biedt veel privacy en brengt natuurlijk ook een heerlijk 

groen uitzicht met zich mee. Kom dit ervaren!   

  

Nieuwsgierig geworden naar deze fantastische woning? Neem dan contact op met Schinkel de 

Weerd Makelaardij voor een bezichtigingsafspraak, wij leiden u graag rond!  

  

Bijzonderheden:  

- Standaard dient koper een bankgarantie c.q. waarborgsom van 10% van de koopprijs te stellen c.q. 

te storten via de notaris. Dit zal opgenomen worden in de koopovereenkomst;  

- In de koopovereenkomst zal tevens een artikel worden opgenomen dat verband houdt met de 

ouderdom;  

- Bij woningen en appartementen met bouwjaar tot 1993 zal er in de koopovereenkomst een 

asbestclausule worden opgenomen.  

  

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter 

geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan 

wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. 
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 In de verkoop sinds  
Overdracht  
 Aanvaarding in overleg 
Bouw  
 Soort woning eengezinswoning 
 Type woning Vrijstaande woning 
 Bouwjaar 1976 
 Soort dak samengesteld dak 
 Materiaal dak pannen, bitumineuze dakbedekking 
Oppervlakten en inhoud  
 Wonen 195 m² 
 Inhoud 870 m³ 
 Perceeloppervlakte 508 m² 
Indeling  
 Aantal kamers/slaapkamers 6 kamers waarvan 5 slaapkamers 
Energie  
 Isolatie Dubbel glas 
 Verwarming C.V.-Ketel 
 Warm water C.V.-Ketel 
 Type Cv-ketel  Intergas  
 Bouwjaar CV ketel  2020  
 Eigendom eigendom 
Buitenruimte  

 Ligging Aan water, Aan rustige weg, In woonwijk, 
Beschutte ligging 

 Hoofdtuin Achtertuin 
 Ligging tuin Zuid, West 
 Achterom  ja  
Bergruimte  
 Schuur/berging  Vrijstaand hout  
 Voorzieningen   - 
Garage  
 Soort garage Aangebouwd steen 
 Voorzieningen  Voorzien van elektra, Met vliering  
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 22 december 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
O
877

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
















