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Op een rustig gelegen locatie bieden wij u aan een ruime hoekwoning aan met garage en eigen 

oprit op een mooi perceel van 196 m². Met een prettige doorzon woonkamer, afgesloten keuken, 4 

slaapkamers, een inpandig bereikbare garage met bergzolder en een uitnodigende tuin is dit meer 

dan een ideale woning! Tevens wordt erg nog een garage optioneel aangeboden op een zeer korte 

afstand van de woning. Nieuwsgierig geworden? Lees dan snel verder.  

  

Indeling:  

  

Begane grond:   

Afgesloten entree met meterkast en garderobe. Hal geeft toegang tot het toilet, trapkast, 

trapopgang naar de 1e verdieping en de doorgang naar de woonkamer. De grote raampartijen in de 

woonkamer bieden veel natuurlijk daglicht, wat het een prettige verblijfsruimte maakt. Het zit- en 

eetgedeelte kunt u in de woonkamer op verschillende manieren indelen. De keuken dient 

gemoderniseerd te worden en verleent toegang tot de tuin. De garage met ruime bergzolder is 

zowel via de voorzijde en tuin te bereiken.  

  

Eerste verdieping:  

De overloop geeft toegang tot twee zeer ruime slaapkamers en één kleinere. De badkamer beschikt 

over een bad douche, toilet, wastafel en droger- en wasmachine aansluiting.  

  

  

Vraagprijs:  € 265.000  k.k. 
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Tweede verdieping:   

Overloop, hier is de Cv-ketel gesitueerd en verleend tevens toegang tot de 4e slaapkamer. Eveneens 

een ruime slaapkamer die is voorzien van een dakraam. Daarnaast beschikt deze slaapkamer over 

extra bergruimte achter het kniesschot.  

  

Tuin:   

De tuin is keurig aangelegd, heeft een prettige omvang én biedt veel privacy. Verder is de tuin 

gelegen op het oosten, nagenoeg de gehele dag kunt u hier van het zonnetje genieten. Ook is er 

een vrije achterom aanwezig. Tevens heeft u aan de voorzijde mogelijkheid om uw auto op eigen 

terrein te parkeren.  

  

Optioneel:   

Tevens is er optioneel een extra garagebox bij te kopen, aan de overkant , gelegen aan de 

Wittezeestraat.  

  

Bijzonderheden:  

- Hoekwoning met eigen oprit en garage;  

- Optioneel bij te kopen garage;  

- 4 slaapkamers;  

- Woonoppervlakte van ca. 116 m2 en perceeloppervlakte van 196 m2;  

- Rustige locatie dichtbij alle voorzieningen;  

- Op korte termijn beschikbaar;  

- Kortom, een gave woning die zeker het bezichtigen waard is!  

  

Locatie:   

De woning is gelegen in een kindvriendelijke wijk met voldoende parkeergelegenheid voor de deur. 

Het treinstation, diverse scholen en alle faciliteiten voor uw dagelijkse voorzieningen liggen op 

loopafstand. De ontsluiting van de nabijgelegen steden Vlissingen en Middelburg zijn eveneens 

kortbij.  

  

Enthousiast geworden? Graag verzorgen wij van Schinkel de Weerd Makelaardij voor u de 

bezichtiging! Zien we u snel? 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;  

- 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 10 maart 2023 
Overdracht  
 Aanvaarding in overleg 
Bouw  
 Soort woning eengezinswoning 
 Type woning Hoekwoning 
 Bouwjaar 1972 
 Soort dak zadeldak 
 Materiaal dak pannen 
Oppervlakten en inhoud  
 Wonen 117 m² 
 Inhoud 410 m³ 
 Perceeloppervlakte 196 m² 
Indeling  
 Aantal kamers/slaapkamers 5 kamers waarvan 4 slaapkamers 
Energie  
 Isolatie  
 Verwarming C.V.-Ketel 
 Warm water C.V.-Ketel 
 Type Cv-ketel  Nefit HRC  
 Bouwjaar CV ketel  2007  
 Eigendom eigendom 
Buitenruimte  
 Ligging Aan rustige weg, In woonwijk 
 Hoofdtuin Achtertuin 
 Ligging tuin Oost, Zuid 
 Achterom  ja  
Bergruimte  
 Schuur/berging   - 
 Voorzieningen   - 
Garage  
 Soort garage Aangebouwd steen 
 Voorzieningen  Voorzien van elektra  
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 30 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
R
3721

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: bdk




















