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Goed onderhouden, ruime 2/1 kap woning met garage. Deze woning is op de tweede verdieping 

voorzien van een extra dakkapel, dit  zorgt voor veel bruikbare ruimte. Verder geheel voorzien van 

kunststof kozijnen en een heerlijke zonnige tuin op het zuidwesten.  

  

Indeling:   

  

Begane grond:  

Entree in hal met meterkast en toilet, zeer lichte en ruime woonkamer met aan achterzijde een 

moderne, lichte keuken voorzien van diverse inbouw apparatuur. Vanuit de keuken bereikt u de tuin, 

die niet alleen diep maar ook in de breedte fors van formaat is. Verder is de woonkamer speels van 

opzet met grote raampartijen.  

  

1e verdieping:   

Overloop met toegang tot de luxe badkamer met inloopdouche, wasmeubel en tweede toilet. Van 

de achterste twee slaapkamers is er 1 grote gecreëerd. Aan voorzijde uiteraard ook een ruime 

slaapkamer en door de herindeling van deze verdieping is er een grote inloopkast ontstaan.  

  

2e verdieping:   

Overloop met extra bergruimte, CV opstelling en toegang tot de ruime slaapkamer met aan beide 

zijden een dakkapel.  

  

Vraagprijs:  € 325.000  k.k. 
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De garage is voorzien van kanteldeur met geïntegreerde loopdeur en de oprit naar de garage geeft 

volop ruimte voor het plaatsen van de auto op eigen terrein.  

  

Een heerlijke, ruim opgezette woning op een mooie zonnige locatie!  

  

Wij zijn benieuwd naar uw reactie.  

  

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 

Dongestraat 80, 4388 VN Oost-Souburg 

 In de verkoop sinds  
Overdracht  
 Aanvaarding in overleg 
Bouw  
 Soort woning eengezinswoning 
 Type woning Geschakelde 2-onder-1-kapwoning 
 Bouwjaar 1974 
 Soort dak samengesteld dak 
 Materiaal dak pannen 
Oppervlakten en inhoud  
 Wonen 112 m² 
 Inhoud 405 m³ 
 Perceeloppervlakte 198 m² 
Indeling  
 Aantal kamers/slaapkamers 4 kamers waarvan 3 slaapkamers 
Energie  
 Isolatie Muurisolatie, Dubbel glas 
 Verwarming C.V.-Ketel 
 Warm water C.V.-Ketel 
 Type Cv-ketel  Vaillant HRC  
 Bouwjaar CV ketel  2010  
 Eigendom huur 
Buitenruimte  
 Ligging Aan rustige weg, In woonwijk 
 Hoofdtuin Achtertuin 
 Ligging tuin Zuid, West 
 Achterom  nee  
Bergruimte  
 Schuur/berging   - 
 Voorzieningen   - 
Garage  
 Soort garage Aangebouwd steen 

 Voorzieningen  Voorzien van elektra, Voorzien van 
water  
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 17 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
I
1279

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


















