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In de geliefde wijk ‘Rosenburg’ gelegen vrijstaand woonhuis met garage en carport. Deze ruime 

woning is traditioneel in metselwerk opgetrokken en heeft een fraaie, karakteristieke uitstraling. 

Voor wie houdt van licht, ruimte en privacy is deze woning beslist de moeite van het bezichtigen 

waard! Een prachtige vrijstaande woning met een volledig woonprogramma, zoals een slaapkamer 

met badkamer op de begane grond en een fraaie en groene tuin met een uitstekende bezonning. 

Verder is er een mogelijkheid om een vierde slaapkamer te realiseren. De oprit biedt de mogelijkheid 

voor het parkeren van meerdere auto’s. Een fraaie woning met diverse mogelijkheden op een 

heerlijke rustige locatie in Vlissingen dichtbij alle voorzieningen. Nieuwsgierig geworden? Lees dan 

snel verder.  

  

Indeling:  

  

Begane grond:   

Ruime entree met hardhouten trappartij naar de verdieping en toegang tot de slaapkamer beneden, 

het toilet en de woonkamer. De ruime L-vormige woonkamer biedt veel lichtinval door flinke 

glaspartijen en er is vanuit diverse plaatsen in de woonkamer een fijn tuincontact mogelijk. De 

keuken is aan de achterzijde van de woning gesitueerd. Deze keuken is uitgevoerd in een 

hoekopstelling en voorzien van inbouwapparatuur. Er is vloerverwarming aanwezig in woonkamer en 

keuken. Vanuit de keuken is via een kleine bijkeuken de tuin te bereiken. In de bijkeuken is de CV-

ketel gesitueerd (Nefit, 2011), tevens is hier de mogelijkheid voor de wasmachine en droger. Voorts 

is er op de begane grond een fijne slaapkamer en badkamer met ligbad (whirlpool), douche en 

wastafel.   

Vraagprijs:  € 499.000  k.k. 
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1e Verdieping:   

Via de trap in de hal is de ruime overloop op de verdieping te bereiken. Op deze verdieping 

bevinden zich twee ruime slaapkamers over de gehele breedte van de woning waarvan 1 met loggia 

aan de voorzijde. Tevens zijn er inbouwkasten op de slaapkamers aanwezig. De badkamer is ruim 

van opzet met een separate douche, wastafelmeubel en 2e toilet. Het sanitair en tegelwerk zijn 

uitgevoerd in een lichte kleurstelling.  

  

Bergzolder:   

Via een vlizotrap is de bergzolder te bereiken voor het bergen van al uw spullen, deze is zeer ruim 

van opzet!  

  

Tuin:   

Rondom het huis is een fraaie, onderhoudsvriendelijke tuin met een werkelijk uitstekende bezonning 

op het zuidwesten, waardoor u de gehele dag kunt genieten van de zon! Door de ruime kavels van 

de omliggende objecten heeft u ook veel vrijheid en privacy in de tuin. Het totale perceel is 457 m2 

groot.  

  

Bijzonderheden:  

-  Bouwjaar 1995;  

-  3 slaapkamers (mogelijkheid tot 4);  

-  Woonoppervlakte van circa 136 m2 en perceeloppervlakte van 457 m2;  

-  Vloerverwarming in woonkamer en keuken;  

-  Energielabel B;  

-  Recent is de tuin gerenoveerd;  

-  Laminaatvloer slaapkamers recent vernieuwd;  

-  Zonwering bij de woonkamer aanwezig;  

-  Schutting in 2018 vernieuwd;  

-  Oprit voor het parkeren van meerdere auto’s.  

  

Nieuwsgierig geworden naar deze fraaie vrijstaande woning met een ruime oprit, carport, vrijstaande 

garage en een volledig woonprogramma op de begane grond in de geliefde wijk Rosenburg? Wij 

van Schinkel de Weerd makelaardij geven u hier graag een rondleiding. Zien we u binnenkort? Tot 

dan!  

  

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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 In de verkoop sinds 17 februari 2023 
Overdracht  
 Aanvaarding in overleg 
Bouw  
 Soort woning eengezinswoning 
 Type woning Vrijstaande woning 
 Bouwjaar 1995 
 Soort dak zadeldak 
 Materiaal dak pannen 
Oppervlakten en inhoud  
 Wonen 135 m² 
 Inhoud 505 m³ 
 Perceeloppervlakte 457 m² 
Indeling  
 Aantal kamers/slaapkamers 4 kamers waarvan 3 slaapkamers 
Energie  

 Isolatie Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, 
Dubbel glas 

 Verwarming C.V.-Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk 
 Warm water C.V.-Ketel 
 Type Cv-ketel  Nefit CW4  
 Bouwjaar CV ketel  2011  
 Eigendom eigendom 
Buitenruimte  
 Ligging Aan rustige weg, In woonwijk 
 Hoofdtuin Tuin rondom 
 Ligging tuin  
 Achterom  ja  
Bergruimte  
 Schuur/berging   - 
 Voorzieningen   - 
Garage  
 Soort garage Vrijstaand steen 
 Voorzieningen  Voorzien van elektra  
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 25 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

Vlissingen
H
1969

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


















