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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
GEZELLIGE EN 
AANTREKKELIJKE 
DIJKWONING MET DRIE 
SLAAPKAMERS EN 
BESLOTEN ACHTERTUIN OP 
HET ZUID WESTEN, 
GELEGEN OP 110 M² EIGEN 
GROND




Indeling begane grond: gang/
entree toegang gevend tot de 
sfeervolle woonkamer welke is 
voorzien van een schouw met 
gaskachel en een 
laminaatvloer. In de hoek van 
de woonkamer is de trap naar 
boven gesitueerd. De ruime 
keuken heeft een wit L-vormig 
keukenblok met aansluitingen 

voor wasmachine en droger. 
Op de begane grond bevindt 
zich een keurig toilet en een 
geheel betegelde badkamer 
met douchegelegenheid en 
wastafel. 




Op verdieping: overloop 
toegang gevend tot een ruime 
ouderslaapkamer met 
dakkapel, een leuke 
kinderslaapkamer. De derde 
slaapkamer is momenteel in 
gebruik als slaapkamer maar 
kan ook worden ingezet als 
studeer/werkkamer. 




De tuin op het zuidwesten is 
geheel bestraat zodat er een 

ruim terras is ontstaan met in 
de hoek een bergschuurtje. 
Via een trap naar beneden is 
de achterliggende straat te 
bereiken. 




Maten: 

Entree: 3.20 x 0.85

Woonkamer : 6.50 x 3.85 

Keuken: 4.2 x 3.60 

Badkamer : 3.8 x 1.10 




Slaapkamer 1: 4.20 x 2.90 

Slaapkamer 2: 2.70 x 2.64 

Slaapkamer 3: 2.60 x 2.10 




Oplevering : in overleg  



 Uitgelicht

Kenmerken Vraagprijs Vraagprijs € 135.000 k.k.
Type 2-onder-1-kapwoning
Aantal kamers 4
Inhoud 210 m³
Perceeloppervlakte 90 m²
Woonoppervlakte 75 m²
Bouwjaar 1935
Garage geen garage
Isolatie dubbel glas
Verwarming c.v.-ketel



 Woonkamer



 Keuken

T



 Slaapruimte



 Badkamer



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


