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Aan de rand van Oost-Souburg bevindt zich deze goed onderhouden tweekapper met zonnige tuin. 

Dit fijne en onderhoudsarme gezinshuis is onder meer voorzien van zonnige achtertuin op het 

zuidoosten, ruime open keuken met inbouwapparatuur, drie mooie slaapkamers, grotendeels 

kunststof kozijnen en grote open zolder. Dit alles bevindt zich bovendien in de nabijheid van 

scholen, sportaccomodaties en ontsluitingswegen naar Middelburg / A58.   

  

De indeling is als volgt:  

  

Begane grond:  

Portaal, ruime en lichte woonkamer met gezellige gashaard, zijraam, open keuken met veel lichtinval 

en de inrichting in een U-opstelling, boven- en onderkasten en diverse inbouwapparatuur, 

tochtportaal met tuindeur en tenslotte een nette, volledig betegelde toilet met fonteintje.  

  

1e verdieping:  

Overloop met vaste trap naar de 2e verdieping, drie mooie slaapkamers en ruime, volledig betegelde 

badkamer voorzien van wastafelmeubel, douchecabine, toilet, design-radiator, 

wasmachineaansluiting en elektrische ventilatie.  

  

2e verdieping:  

Ruime open zolderverdieping met opstelling c.v.-ketel, dakraam en bergruimte achter de 

knieschotten.  

  

Vraagprijs:  € 319.500  k.k. 
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Overig:  

Verzorgde tuin met veel groen, sierbestrating, vrijstaande stenen berging en achterom. Aan de 

voorzijde bevindt zich nog een fraaie en diepe voortuin.  

  

Algemeen:  

Warm water en verwarming via een HR c.v.-combiketel (merk Nefit, bouwjaar 2016). De woning is 

voorzien van isolerende beglazing. Woonoppervlakte ca. 120 m2. Inhoud ca. 420 m3. 

Perceeloppervlakte 193 m2. Er is optioneel een nabijgelegen garagebox bij te kopen met een 

separate vraagprijs van EUR 25.000,- k.k.  

  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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

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

Middelburgsestraat 108 a, 4388 VR Oost-Souburg 

 In de verkoop sinds  
Overdracht  
 Aanvaarding in overleg 
Bouw  
 Soort woning eengezinswoning 
 Type woning 2-onder-1-kapwoning 
 Bouwjaar 1977 
 Soort dak zadeldak 
 Materiaal dak pannen 
Oppervlakten en inhoud  
 Wonen 120 m² 
 Inhoud 420 m³ 
 Perceeloppervlakte 193 m² 
Indeling  
 Aantal kamers/slaapkamers 5 kamers waarvan 3 slaapkamers 
Energie  

 Isolatie Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, 
Dubbel glas 

 Verwarming C.V.-Ketel, Gashaard 
 Warm water C.V.-Ketel 
 Type Cv-ketel  Nefit HRC  
 Bouwjaar CV ketel  2016  
 Eigendom eigendom 
Buitenruimte  
 Ligging Aan rustige weg, In woonwijk 
 Hoofdtuin Achtertuin 
 Ligging tuin Oost, Zuid 
 Achterom  ja  
Bergruimte  
 Schuur/berging  Vrijstaand steen  
 Voorzieningen   - 
Garage  
 Soort garage Geen garage 
 Voorzieningen   - 
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 15 februari 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
I
1579

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


















