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Over ons

Met meer dan 30 jaar 
ervaring in de makelaardij 
en als werkgebied Goeree-
Overflakkee en Voorne 
Putten beschikken wij over 
een riant aanbod van 
(recreatie)woningen, 
bedrijfspanden en 
nieuwbouwprojecten. 




Als NVM makelaar staan wij 
garant voor de nodige 
deskundigheid, 
gecombineerd met 
betrokkenheid, 
enthousiasme en passie 
voor het vak.


Wij staan in de startblokken 
om u te helpen bij de 
verkoop van uw woning, de 
aankoop van uw 
droomhuis, de aanvraag 
van uw hypotheek of een 
(gevalideerd) taxatierapport.




Ons kantoor is gevestigd op 
een zichtlocatie aan de 
Langeweg in Middelharnis 
en u bent van harte welkom 
binnen onze kantooruren.



 Omschrijving
UITSTEKEND 
ONDERHOUDEN RUIM 
OPGEZET WOON-/
WINKELPAND IN HET 
CENTRUM VAN OUDE-
TONGE. WONEN EN 
WERKEN IN ÉÉN RUIM PAND 
MET SHOWROOM, GARAGE/
OPSLAG EN KANTOOR. OP 
DE VERDIEPING BEVINDT 
ZICH EEN RIANT WOONHUIS 
MET 5 KAMERS, KEUKEN EN 
LUXE BADKAMER.




Indeling woonhuis: hal/entree 
met trapopgang.

1e verdieping: overloop met 
vaste kast en trapopgang naar 
de slaapverdieping; ruime 

woonkamer voorzien van 
parketvloer en rolluiken voor 
de ramen; slaapkamer met 
vaste kast en vaste wastafel, 
badkamer met douchecabine 
en toilet; recht model keuken 
voorzien van kunststof 
werkblad, 4-pits 
gaskookplaat, koelkast, oven/
magnetron combi, vaatwasser 
en deur naar het dakterras. 
Middels trap vanaf het 
dakterras bereikt u een ruime 
berging. Bijkeuken voorzien 
van een wasmachine 
aansluiting en opstelplaats 
c.v. installatie (Atag 2011).

2e verdieping: overloop met 
toilet en vaste kast en 

vlizotrap naar de bergzolder; 3 
slaapkamers, allen voorzien 
van Velux raam en vaste kast; 
luxe en ruime badkamer met 
vloerverwarming voorzien van 
inloopdouche, hoekligbad met 
whirlpool, dubbele wastafel in 
meubel en designradiator; 
multifunctionele ruimte te 
gebruiken als kantoor of 
speelkamer.

Winkelruimte: op de begane 
grond gelegen ruim 
winkelpand met eigen 
toiletgroep en meterkast; 
aangrenzende garage met 
dubbele deur en berging 
(achterzijde) met toegang tot 
achterplaats. 




 Uitgelicht

Kenmerken Vraagprijs € 525.000 k.k.
Type hoekwoning
Aantal kamers 8
Inhoud 1700 m³
Perceeloppervlakte 403 m²
Woonoppervlakte 482 m²
Bouwjaar 1953
Garage aangebouwd steen
Isolatie muurisolatie, gedeeltelijk 

dubbel glas
Verwarming c.v.-ketel, vloerverwarming 

gedeeltelijk



 Woonkamer





 Keuken





 Slaapruimte





 Badkamer





 Buitenruimte



Kadastrale kaart



 Locatie
op de kaart















  Interesse
in de woning?

Neem dan contact op met ons kantoor:
Langeweg 2A, 3241KA Middelharnis




0187 - 47 02 72

info@struijkstruijk.nl

www.struijkstruijk.nl


