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Uniek aanbod! Heerlijk rustig gelegen karakteristieke eindwoning aan de oranjedijk, de locatie is 

nabij de Oranjemolen, op slechts 50 meter afstand van de Westerschelde in het historische centrum 

van Vlissingen. Strand, boulevards en de jachthaven zijn op loopafstand. De woning beschikt over 

twee slaapkamers, lichte en ruime woon- en eetkamer, open keuken, ruime inpandige berging en 

een tuin op het zuidwesten met een eigen achterom, ook de uitvalswegen zijn zeer goed te 

bereiken. Nieuwsgierig geworden? Lees dan snel verder!  

  

Indeling:  

  

Begane grond:   

Gesloten entree met meterkast en doorgang richting de hal, toegang tot de kelder voor het bergen 

van uw voorraad, trapopgang naar de verdieping, doorgang naar de woon- en eetkamer. Een 

prachtige lichte en ruime ruimte, de vloer is voorzien van een houtenparket en het geheel is netjes 

onderhouden. Tevens is er een haardpartij te vinden wat hier voor een gezellige sfeer zorgt. De 

woonkamer is gesitueerd aan de voorzijde van de woning en de eetkamer aan de achterzijde. Vanuit 

hier kijkt u leuk de tuin in! De open keuken is netjes onderhouden en voorzien van een oven, 4 

gaspits-fornuis, afzuigkap en een koelkast en vriezer. Naast de keuken bevindt zich een achter 

portaal, hier bevindt zich het toilet en wasmachine opstelling. De berging is tevens inpandig te 

bereiken. Deze is ruim van opzet waarbij u uw fietsen, gereedschap en tuinspullen eenvoudig kunt 

bergen. Zowel via het achterportaal als de berging is de tuin te bereiken.  

  

Eerste verdieping:   

Vraagprijs:  € 259.000  k.k. 
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Overloop, de badkamer bevindt zich ongeveer in het midden van deze verdieping en is voorzien van 

bad douche, toilet en wastafel en is licht van opzet. Verder zijn er twee ruime slaapkamers te vinden 

aan de voor- en achterzijde. In beide slaapkamers zijn er inbouwkasten en in de knieschotten treft u 

nog extra bergruimte. De houten balken laten ook hier weer het karakter van de woning zien!  

  

Tuin:   

Een prachtig op het zuiden gelegen tuin met vrije achterom. Werkelijk de gehele dag kunt u hier 

heerlijk van de zon genieten. Rust en privacy is hier gewaarborgd.   

  

Locatie:   

De woning bevindt zich in één van de charmantste straatjes van de binnenstad van Vlissingen, ligt 

aan de voet van de Oranjedijk en dus op een steenworp afstand van de Groene Boulevard en het 

strand, maar ook op korte loopafstand van de binnenstad van Vlissingen. Toch ademt de 

Landingstraat rust, charme en een bijna dorps karakter uit. Je woont hier heerlijk rustig, maar toch 

erg centraal ten opzichte van alle voorzieningen.  

  

Nieuwsgierig geworden naar deze zeer fraaie karakteristieke eindwoning met een zonnige tuin en 

vrije achterom op een prachtige locatie? 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;  

- 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 13 maart 2023 
Overdracht  
 Aanvaarding in overleg 
Bouw  
 Soort woning eengezinswoning 
 Type woning Eindwoning 
 Bouwjaar 1900 
 Soort dak samengesteld dak 
 Materiaal dak pannen, bitumineuze dakbedekking 
Oppervlakten en inhoud  
 Wonen 85 m² 
 Inhoud 425 m³ 
 Perceeloppervlakte 158 m² 
Indeling  
 Aantal kamers/slaapkamers 3 kamers waarvan 2 slaapkamers 
Energie  

 Isolatie Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, 
Dubbel glas 

 Verwarming C.V.-Ketel 
 Warm water C.V.-Ketel 
 Type Cv-ketel  Remeha Tzerra HRC CW3  
 Bouwjaar CV ketel  2014  
 Eigendom huur 
Buitenruimte  
 Ligging Aan rustige weg, In centrum 
 Hoofdtuin Achtertuin 
 Ligging tuin Zuid, West 
 Achterom  ja  
Bergruimte  
 Schuur/berging  Inpandig  
 Voorzieningen  Voorzien van elektra  
Garage  
 Soort garage Geen garage 
 Voorzieningen   - 
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 1 maart 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
E
3576

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
















