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Boulevard liefhebbers opgelet!   

  

Zeer ruime maisonnette op een unieke locatie. Deze woning uit 1899 heeft een fraaie voorgevel met 

mooie raampartijen en een interessant woonoppervlak van circa 150 m². De voorkant geeft een 

magnifiek uitzicht over de Westerschelde en de achterkant biedt vrij uitzicht over de Vlissingse stad. 

De ligging aan de Boulevard van Vlissingen is werkelijk uniek, op geen enkele plaats aan de 

boulevard komen de zeeschepen zo dicht langsvaren. De dag beginnen met dit uitzicht verveelt 

nooit! De woning heeft een grote lichte woonkamer en drie fijne slaapkamers op de derde 

verdieping.   

  

Indeling  

  

Begane grond: entree/hal met trapopgang tot het appartement.  

  

2e Verdieping: overloop met een inbouw-opbergkast, de badkamer is voorzien van een hangtoilet, 

douche en wastafelmeubel. Tevens is hier de keuken die toegang verleent tot het dakterras welk een 

mooi uitzicht  geeft over de binnenstad van Vlissingen. De sfeervolle woonkamer is hoog en ruim 

van formaat wat in een L-vorm is gesitueerd, de ruimte is hier maar liefst 55 m², hieraan grenzend zit 

aan de voorzijde een balkon en aan de achterzijde het dakterras. Waarbij de zon en de schaduw 

beide opgezocht kunnen worden.  

  

Vraagprijs:  € 469.000  k.k. 
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3e Verdieping: overloop, de badkamer die van alle gemakken is voorzien, zoals een douche, ligbad, 

wastafel en toilet. Een aparte ruimte waar de C.V.-opstelling is te vinden en die tevens toegang 

verleent tot de ruime bergzolder. Aan de voorzijde van het appartement is een grote slaapkamer te 

vinden van circa 24 m², de andere twee slaapkamers zijn te vinden aan de achterzijde van het 

appartement met uitzicht over de stad.  

  

Bijzonderheden:  

-  Het uitzicht over de stad en het water tot aan Zeeuws-Vlaanderen;  

-  Verzorgd licht en ruimtelijk 4-kamer appartement;  

-  Balkon en dakterras;  

-  Woonoppervlakte van ca. 150 m²;  

-  Volledig voorzien van kunststof kozijnen met dubbele beglazing;  

-  Elektrische rolluiken voorzijde;  

-  Geen eigen berging op de begane grond.  

  

Parkeren: Er bevinden aan de voor- en achterzijde parkeerplaatsen waar u met een vergunning kunt 

parkeren indien u bent ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie. Dit tegen een 

vergoeding van ca. €60,- per jaar.   

  

Vereniging van Eigenaren: Dit complex bestaat uit 2 eigenaren, hiervoor is een VvE opgericht en is 

ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Echter vanwege familie bezit is er tot op heden geen 

maandelijkse bijdrage en wordt bij onderhoud alles op offerte basis in overleg uitgevoerd en naar 

rato verdeeld.   

  

Altijd al graag aan de zee op de boulevard willen wonen met zo een fantastisch uitzicht? Neem dan 

contact op met Schinkel de Weerd makelaardij, wij geven u graag een rondleiding op deze 

fantastische plek! 
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 In de verkoop sinds  
Overdracht  
 Aanvaarding in overleg 
Bouw  
 Soort woning  
 Type woning  
 Bouwjaar 1899 
 Soort dak schilddak 
 Materiaal dak pannen 
Oppervlakten en inhoud  
 Wonen 150 m² 
 Inhoud 587 m³ 
 Perceeloppervlakte 0 m² 
Indeling  
 Aantal kamers/slaapkamers 4 kamers waarvan 3 slaapkamers 
Energie  
 Isolatie Dakisolatie, Dubbel glas 
 Verwarming C.V.-Ketel 
 Warm water C.V.-Ketel 
 Type Cv-ketel   - 
 Bouwjaar CV ketel  2007  
 Eigendom eigendom 
Buitenruimte  
 Ligging Vrij uitzicht, Zeezicht 
 Hoofdtuin  
 Ligging tuin  
 Achterom  nee  
Bergruimte  
 Schuur/berging   - 
 Voorzieningen   - 
Garage  
 Soort garage Geen garage 
 Voorzieningen   - 
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 29 april 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

Vlissingen
E
1748

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



  

Lijst van zaken

NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS 
EN TAXATEURS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM 

Versie maart 2019

Persoonlijke gegevens

Naam:
Adres te verkopen woning:
Datum:
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Woning

Interieur

Verlichting, te weten:

- inbouwspots/dimmers

-  opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers

- losse (hang)lampen

-

-

(Losse)kasten, legplanken, te weten:

-

-

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:

- gordijnrails

- gordijnen

- overgordijnen

- vitrages

- rolgordijnen

- lamellen

- jaloezieën

- (losse) horren/rolhorren

-

-

Vloerdecoratie, te weten:

- vloerbedekking

- parketvloer

- houten vloer(delen)

- laminaat

- plavuizen

-

-

Voor de onderstaande zaken -ongeacht of ze roerend dan wel onroerend zijn- geldt dat ze soms wel en soms niet in de 
woning achterblijven. De lijst is bedoeld om duidelijkheid te scheppen om discussies achteraf te voorkomen.

PARAAF VERKOPER PARAAF KOPER
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(Voorzet) openhaard met toebehoren

Allesbrander

Houtkachel

(Gas)kachels

Designradiator(en)

Radiatorafwerking

Overig, te weten:

- spiegelwanden

- schilderij ophangsysteem

-

-

Keuken

Keukenblok (met bovenkasten)

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Keukenaccessoires, te weten:

-

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

PARAAF VERKOPER PARAAF KOPER
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Sanitair/sauna

Toiletaccessoires:

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Badkameraccessoires:

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

Sauna met toebehoren

Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

Schotel/antenne

Brievenbus

Kluis

(Voordeur)bel

Alarminstallatie

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie

Rookmelders

(Klok)thermostaat

Airconditioning

PARAAF VERKOPER PARAAF KOPER
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Warmwatervoorziening, te weten:

- CV-installatie

- boiler

- geiser

-

-

-

Screens

Rolluiken

Zonwering buiten

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten:

-

-

Telefoonaansluiting/internetaansluiting

Veiligheidsschakelaar wasautomaat

Waterslot wasautomaat

Zonnepanelen

Oplaadpunt elektrische auto

PARAAF VERKOPER PARAAF KOPER
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Tuin

Inrichting

Tuinaanleg/bestrating

Beplanting

Verlichting/installaties

Buitenverlichting

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder

Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging

(Broei)kas

Overig

Overige tuin, te weten:

- (sier)hek

- vlaggenmast(houder)

-

-

PARAAF VERKOPER PARAAF KOPER
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LIJST VAN ZAKEN

Overig 
Zijn er zaken die geen eigendom zijn van verkoper omdat er sprake is van een 

leasecontract of huurcontract. Zo ja, neemt verkoper de zaak mee of wordt het 

betreffende contract overgenomen? ja N
ee
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d
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Boiler

Zonnepanelen

Bijlage(n) over te nemen contracten:

-

-

Voor akkoord, 

Verkoper(s)

naam: naam:

plaats: plaats:

datum:  datum: 

 

Koper(s)

naam: naam:

plaats: plaats:

datum:  datum: 
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