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In de vrij jonge wijk 'Veldzigt' een zeer ruim halfvrijstaand woonhuis met garage (op dit moment is 

de garagedeur dicht gezet en in gebruik als grote berging). Deze vrij grote woning heeft door de 

moderne bouwvorm met platte daken geen oppervlakteverlies aan schuine wanden. Verder een 

heerlijke tuin op het zuidwesten waarbij door de hoekligging er een extra groot perceel ter 

beschikking is. Naast de garage treft u nog een extra overdekte buitenruimte.  

  

Indeling:   

Entree in hal met mk en toilet, via de hal heeft u ook toegang tot de naastgelegen garage cq. 

berging. De ruim opgezette woonkamer met openslaande deuren naar de zonnige tuin geeft heel 

veel mogelijkheden qua opzet van inrichting. Verder een nette, open keuken welke aan voorzijde is 

gelegen in de L-hoek van de woonkamer. De begane grond is voorzien van vloerverwarming.  

  

1e verdieping:   

Ruime overloop met separaat toilet, drie ruime slaapkamers waarbij twee kamers toegang hebben 

tot een zonnig terras. De lichte badkamer is voorzien van een douche, wasmeubel en ligbad. Ook in 

de badkamer treft u vloerverwarming aan.  

  

2e verdieping:  

Via vaste trap krijgt u toegang tot een overloop met toilet. Verder een prachtige ruime slaapkamer 

c.q. atelier en toegang tot een groot terras. Eventueel zijn hier nog twee slaapkamers van te maken.  

  

Vraagprijs:  € 399.000  k.k. 

Hans Lipperheystraat 10, 4336 DC Middelburg 
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Deze woning ligt op loopafstand van het stadscentrum en heeft in de directe omgeving ook veel 

voorzieningen.   

Kortom een zeer ruim woonhuis op een prachtige locatie.  

  

Aanvaarding in overleg  

  

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.  

  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Schinkel de Weerd Makelaardij 
Kanaalstraat 41, 4388 BK Oost-Souburg 

0118-460300  www.schinkeldeweerd.nl  info@schinkeldeweerd.nl 

Hans Lipperheystraat 10, 4336 DC Middelburg 

 In de verkoop sinds 26 januari 2023 
Overdracht  
 Aanvaarding in overleg 
Bouw  
 Soort woning eengezinswoning 
 Type woning Geschakelde woning 
 Bouwjaar 1998 
 Soort dak plat dak 
 Materiaal dak bitumineuze dakbedekking 
Oppervlakten en inhoud  
 Wonen 142 m² 
 Inhoud 545 m³ 
 Perceeloppervlakte 284 m² 
Indeling  
 Aantal kamers/slaapkamers 5 kamers waarvan 4 slaapkamers 
Energie  

 Isolatie Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, 
Dubbel glas 

 Verwarming C.V.-Ketel 
 Warm water C.V.-Ketel 
 Type Cv-ketel  Intergas HRC  
 Bouwjaar CV ketel  2017  
 Eigendom eigendom 
Buitenruimte  

 Ligging Aan rustige weg, In woonwijk, Vrij 
uitzicht 

 Hoofdtuin Achtertuin 
 Ligging tuin Zuid, West 
 Achterom  ja  
Bergruimte  
 Schuur/berging  Aangebouwd steen  

 Voorzieningen  Voorzien van elektra, Voorzien van 
water  

Garage  
 Soort garage Geen garage 
 Voorzieningen   - 
 

 



  

Schinkel de Weerd Makelaardij 
Kanaalstraat 41, 4388 BK Oost-Souburg 

0118-460300  www.schinkeldeweerd.nl  info@schinkeldeweerd.nl 

 

 

                                        

                                                                              

 

                                       

     

                                  



  

Schinkel de Weerd Makelaardij 
Kanaalstraat 41, 4388 BK Oost-Souburg 

0118-460300  www.schinkeldeweerd.nl  info@schinkeldeweerd.nl 

      

                                 

 

       

                                

        

                               

         

                              

          

                             

           

                            



  

Schinkel de Weerd Makelaardij 
Kanaalstraat 41, 4388 BK Oost-Souburg 

0118-460300  www.schinkeldeweerd.nl  info@schinkeldeweerd.nl 

 

            

                           

             

                          

 

              

                         

               

                        

                

                       

                 

                      



  

Schinkel de Weerd Makelaardij 
Kanaalstraat 41, 4388 BK Oost-Souburg 

0118-460300  www.schinkeldeweerd.nl  info@schinkeldeweerd.nl 

                  

                     

                   

                    

                    

                   

                     

                  

                      

                 

                       

                



  

Schinkel de Weerd Makelaardij 
Kanaalstraat 41, 4388 BK Oost-Souburg 

0118-460300  www.schinkeldeweerd.nl  info@schinkeldeweerd.nl 

                        

               

                         

              

                          

             

                           

            

  

 

 

 



  

Schinkel de Weerd Makelaardij 
Kanaalstraat 41, 4388 BK Oost-Souburg 

0118-460300  www.schinkeldeweerd.nl  info@schinkeldeweerd.nl 



  

Schinkel de Weerd Makelaardij 
Kanaalstraat 41, 4388 BK Oost-Souburg 

0118-460300  www.schinkeldeweerd.nl  info@schinkeldeweerd.nl 



  

Schinkel de Weerd Makelaardij 
Kanaalstraat 41, 4388 BK Oost-Souburg 

0118-460300  www.schinkeldeweerd.nl  info@schinkeldeweerd.nl 

 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 19 januari 2023
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
3366

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: Cas


















