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Instapklaar, modern en fantastische ruimtes zijn enkele kernwoorden van deze goed onderhouden 

tussenwoning met diepe tuin en vergrote berging aan achterzijde. Het geheel is voorzien van 

kunststof kozijnen waarbij alle slaapkamers voorzien zijn van rolluiken, verder een grote dakkapel 

aan de achterzijde, vernieuwde badkamer, moderne keuken met groot werkblad als bar/eiland waar 

u aan kunt zitten.  

   

Indeling:  

  

Entree in hal met mk, trapkast en toilet, ruime woonkamer welke tezamen met de strakke, lichte 

keuken een mooi geheel vormt. Via de keuken toegang tot de zonnige tuin met keurige bestrating, 

vernieuwde schuttingen en een ruime berging over de gehele breedte. Via de schuur treft u de vrije 

achterom.  

  

Op de verdieping treft u drie mooie slaapkamers en een vernieuwde, sfeervolle badkamer met 

douche, wasmeubel en tweede toilet.   

Via een vaste trap bereikt u de tweede verdieping waarbij de dakkapel ook doorloopt bij de 

overloop, hierdoor is ook daar veel ruimte ontstaan en treft u ruim voldoende plek voor de 

wasmachineaansluiting. De vierde slaapkamer is zeer ruim en licht te benoemen. Op deze verdieping 

treft u ook nog veel bergruimte aan.   

  

Het geheel is goed verzorgd en heeft een moderne uitstraling. De centrale locatie nabij alle 

voorzieningen is zeker ook een pré.  

Vraagprijs:  € 275.000  k.k. 
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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. 
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 In de verkoop sinds  
Overdracht  
 Aanvaarding in overleg 
Bouw  
 Soort woning eengezinswoning 
 Type woning Tussenwoning 
 Bouwjaar 1968 
 Soort dak zadeldak 
 Materiaal dak pannen 
Oppervlakten en inhoud  
 Wonen 115 m² 
 Inhoud 385 m³ 
 Perceeloppervlakte 176 m² 
Indeling  
 Aantal kamers/slaapkamers 5 kamers waarvan 4 slaapkamers 
Energie  
 Isolatie Dubbel glas 
 Verwarming C.V.-Ketel 
 Warm water C.V.-Ketel 
 Type Cv-ketel  Remeha HRC  
 Bouwjaar CV ketel  2019  
 Eigendom eigendom 
Buitenruimte  
 Ligging Aan rustige weg, In woonwijk 
 Hoofdtuin Achtertuin 
 Ligging tuin Noord, West 
 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 31 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
I
2647

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: mdw


















