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Vraagprijs

€ 219.500,- k.k.
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www.struijkstruijk.nl



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
IN KINDVRIENDELIJKE WIJK 
GELEGEN GOED 
ONDERHOUDEN 
EENGEZINSWONING MET 
VERANDA, STENEN 
BERGING EN VRIJ 
SPEELVELD AAN 
ACHTERZIJDE. 




De woning is gelegen op een 
perceel van 160 m2 eigen 
grond en beschikt over zowel 
een voor- als achtertuin en 4 
slaapkamers. 




Indeling: entree met meterkast 
en trapkast; , speelse, royale 
woonkamer met doorloop 
naar keuken; keuken in 

hoekopstelling voorzien van 
koelkast, diepvries, 
keramische kookplaat, combi-
magnetron en afwasmachine; 
achterportaal met 
wasmachineaansluiting en 
spoelunit. De woonkamer 
geeft toegang tot een portaal 
met toilet en trapopgang naar 
1e verdieping. De begane 
grond is volledig voorzien van 
een plavuizenvloer. 




Op verdieping: overloop met 
toegang tot 3 slaapkamers, 
allen voorzien van dakramen; 
geheel betegelde badkamer 
met ligbad, wastafel,  2e toilet 
en aparte douche. 


Vaste trap naar 2e verdieping 
waarop voorzolder met CV-
ketel (Remeha; huur); 4e 
slaapkamer met bergruimte en 
twee dakramen. 




De woning is goed geïsoleerd 
en geheel voorzien van 
hardhouten ramen en kozijnen 
waarin dubbele beglazing. 




Oplevering: in overleg  



Kenmerken Vraagprijs Vraagprijs € 219.500 k.k.
Type tussenwoning
Aantal kamers 5
Inhoud 300 m³
Perceeloppervlakte 160 m²
Woonoppervlakte 100 m²
Bouwjaar 1986
Garage geen garage
Isolatie volledig geisoleerd
Verwarming c.v.-ketel



 Woonkamer





Eetruimte



 Keuken



Slaapkamers





 Badkamer



Zolder



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


