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Instapklaar appartement met geweldig uitzicht! Vanuit uw woonkamer en balkon de scheepvaart 

volgen op de Westerschelde! Met dit fantastische appartement op de bovenste verdieping is dat 

zeker mogelijk. De 'résidence Berkenhof' is zeer mooi gelegen met aan achterzijde fraai groen 

uitzicht en aan voorzijde voldoende parkeergelegenheid. Het gebouw is goed verzorgd, voorzien 

van lift, kunststof kozijnen, videofoonsysteem en bergingen op de begane grond.  

  

Indeling:   

  

Gemeenschappelijke entree in afgesloten hal met brievenbussen en trappenhuis met liftopgang. Per 

verdieping treft u twee appartementen.   

  

8e verdieping  

Via de voordeur van het appartement bereikt u de gang met toegang tot de lichte, zonnige 

woonkamer. Over de gehele breedte van de woonkamer treft u een balkon op het zuidoosten welke 

aan de zijde van het eetgedeelte smal is en aan het zitgedeelte breder. De moderne, open keuken is 

voorzien van inbouwapparatuur en heeft aansluitend een praktische bijkeuken. Aan voorzijde zijn er 

twee goede slaapkamers en verder treft u nog een separaat toilet, meterkast en een net afgewerkte 

badkamer met douchecabine, ligbad en twee aparte wastafels. De berging op de begane grond 

maakt het geheel compleet.  

  

De maandelijkse VvE-bijdrage bedraagt ca. € 237,- inclusief een voorschot stookkosten.  

  

Vraagprijs:  € 209.000  k.k. 
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Oost Souburg is gelegen tussen Vlissingen en Middelburg en heeft vele voorzieningen zoals winkels, 

scholen, NS-station, sportvelden e.d.  Zowel de Boulevard van Vlissingen als het karaktervolle 

centrum van Middelburg zijn op korte afstand te bereiken. Bent u al langere tijd op zoek naar een 

appartement waar u gelijk in kunt en geweldig zicht heeft? Dan is dit wellicht wat voor u, neemt u 

contact met ons op? Dan plannen wij graag een bezichtiging met u in. Tot snel.  

  

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. 
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Berkenstraat 70, 4388 LM Oost-Souburg 

 In de verkoop sinds 26 januari 2023 
Overdracht  
 Aanvaarding in overleg 
Bouw  
 Soort woning  
 Type woning  
 Bouwjaar 1974 
 Soort dak plat dak 
 Materiaal dak bitumineuze dakbedekking 
Oppervlakten en inhoud  
 Wonen 83 m² 
 Inhoud 260 m³ 
 Perceeloppervlakte 0 m² 
Indeling  
 Aantal kamers/slaapkamers 4 kamers waarvan 2 slaapkamers 
Energie  
 Isolatie Dubbel glas 
 Verwarming Blokverwarming 
 Warm water Centrale voorziening 
 Type Cv-ketel   - 
 Bouwjaar CV ketel   - 
 Eigendom  
Buitenruimte  
 Ligging Aan park, In woonwijk, Vrij uitzicht 
 Hoofdtuin  
 Ligging tuin  
 Achterom  nee  
Bergruimte  
 Schuur/berging  Inpandig  
 Voorzieningen   - 
Garage  
 Soort garage Geen garage 
 Voorzieningen   - 
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 23 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: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Vlissingen
I
1323

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
























