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WITSANDSTRAAT 9
HELLEVOETSLUIS

VRAAGPRIJS € 395.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE

129 m²

PERCEELOPPERVLAKTE

223 m²

INHOUD

442 m³

BOUWJAAR

1992

ENERGIELABEL

A



OMSCHRIJVING

Stel je eens voor...





Middenin den Bonsen Hoek vlakbij het 

winkelcentrum en basisschool Het Palet staat 

misschien wel jouw nieuwe huis. Gebouwd in 1992 

en dus goed geïsoleerd en extra groot door de twee 

dakkapellen. Een vrije ligging op de hoek en een 

lichte woonkamer door de erker en de hoge 

raampartijen. De aluminium terrasoverkapping 

fungeert als verlengstuk van de woonkamer en de 12 

zonnepanelen zorgen voor een aantrekkelijke 

energiebesparing. 





De tuingerichte woonkamer is met 60 m2 zeer ruim 

door de aangrenzende tuinkamer met erker en hoge 

ramen. Een nette keuken aan de voorzijde met 

inbouwapparatuur waaronder een 

inductiekookplaat, combimagnetron en 

vaatwasmachine. Plaats voldoende voor een grote 

eettafel of juist een TV hoek, er zijn verschillende 

opties mogelijk. 





Door de ligging op het zuidoosten biedt de tuin zon 

van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Er is een 

poort aanwezig en een berging voor alle fietsen. 

Ruimte om extra bergruimte te realiseren is en er 

staat in de zomer zelfs een groot zwembad. De 

terrasoverkapping (2017) maakt dat je hier al vroeg 

in het jaar kunt zitten of juist nazomeren. 





De badkamer is modern en neutrale van kleur. Een 

ligbad en daarnaast een douche met regendouche, 

wastafelmeubel en een designradiator voor een 

aangename temperatuur. De oorspronkelijke 3 

slaapkamers zijn teruggebracht tot 2, wat een luxe en 

ruimte voor een extra groot bed. 





De bovenste woonlaag is nu in gebruik als 

logeerkamer en je hebt hier alle ruimte om 

bijvoorbeeld de was te doen. Alle aansluitingen zijn 

voorhanden op de voorzolder. De dakkapel zorgt 

voor voldoende licht dus ook een fijne thuiswerkplek 

behoort tot de mogelijkheden. 





Kortom, een zuinige, zonnige en vrij gelegen woning 

in den Bonsen Hoek.  


Dat is de Witsandstraat 9.





Uitblinkers:





- 12 PV panelen;


- Aluminium terrasoverkapping;


- Schilderwerk buitenzijde uitgevoerd in 2022;


- Vloerverwarming (tegelvloer onder laminaat);


- Oplevering; binnen 8 weken na sleuteloverdracht van 

de nieuwbouwwoning van verkoper.






















































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Verlichting, te weten

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kasten woonkamer X

 - Banken en fauteuil X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - vitrages X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - Gordijnrails blijft gedeeltelijk achter X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - close in boiler X

 

Keukenaccessoires, te weten

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 - Verlichting onder de kastjes X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 - Handdouche X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Rolluiken X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Zonnepanelen X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Terras overkapping met inbouw spots X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - vlaggenmast(houder) X

 - Diverse zoals buitenhaarden X

 

Overig - Contracten

Abonnement alarm installatie Moet 
worden over

genomen

Blijft achter Gaat mee Ter overname



De Zet van De Zeeuw.


Een vertrouwde zet.
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