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VOLANTESTRAAT 30
HELLEVOETSLUIS

VRAAGPRIJS € 895.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE

174 m²

PERCEELOPPERVLAKTE

971 m²

INHOUD

675 m³

BOUWJAAR

2000

ENERGIELABEL

A



OMSCHRIJVING

Stel je eens voor...





Een prachtig rustige ligging zodat je het gevoel krijgt 

buiten de bebouwde kom te wonen. En toch kunnen 

de kinderen spelen met hun vriendjes in de wijk, op 

de fiets naar school en ben je niet ver van de N57 en 

het kanaal door Voorne vandaan. De statige 

Volantestraat loopt vrijwel helemaal door tot aan het 

kanaal en bijna aan het einde van de straat staat dit 

vrijstaande huis (Selekt Huis) met maar liefst 6 

slaapkamers van goed formaat op een perceel van 

971 m2.





De keuken is in 2016 geheel vernieuwd (Ardi 

keukens) en het huis is gebouwd met een gevoel 

voor wat een gezin nodig heeft. Een bijkeuken en 

een extra grote garage bijvoorbeeld. Maar daarnaast 

ook een terrasoverkapping, een groot grasveld en 

airconditioning. De luxe greeploze keuken is 

uitgerust met o.a. een heteluchtoven, 

vaatwasmachine, koelvriescombinatie en een 

inductiekookplaat met afzuigkap.  Allemaal A- klasse 

inbouwapparatuur van Neff en Bosch (vaatwasser). 

Daarbij een heetwaterkraan en een close-in boiler 

(Inventum) zodat het eten snel optakel kan staan. 





De woonkamer kijkt aan de voorzijde vrij weg door 

de diepe voortuin en de vaste beplanting die met 

zorg wordt onderhouden. Aan de achterzijde 

bevindt zich een groot overdekt terras dat wel 

beschutting biedt maar geen licht wegneemt. Een 

grote eettafel past perfect tussen het zitgedeelte en 

de keuken. 





Op de verdieping bevinden zich 3 grote slaapkamers 

waarvan 1 met een wastafel en daarbij een kleinere 

slaap,- of werkkamer. De badkamer is in 2013 

voorzien van een verlaagd plafond met 

inbouwverlichting, een nieuw closet en een nieuwe 

tegelvloer. De bovenste woonlaag heeft naast een 

ruime overloop met de CV- ketel en het 

ventilatiesysteem nog twee grote slaapkamers elk 

met een inverter om de temperatuur naar wens te 

regelen. Koelen en verwarmen, al naar gelang de 

wensen van de gebruiker. De ouderslaapkamer is 

ook voorzien van eenzelfde unit. 


De tuin is diep en volwassen. Een groot grasveld, vaste 

beplanting en borders met daarnaast een wel heel uniek 

gevoel van vrijheid. De omliggende woningen zijn 

nauwelijks zichtbaar en onder de terrasoverkapping met 

verwarming krijg je een heus vakantiegevoel. De garage 

is L-vormig waardoor er extra ruimte is om naast een auto 

de fietsen te stallen. Het huis is keurig onderhouden en 

netjes bewoond door de huidige bewoners. 





Wij verwelkomen u graag tijdens een vrijblijvende 

rondleiding. 





Kortom, ruimte voor een gezin, een rustige en vrije 

ligging en een nieuwe keuken. 





Dat is de Volantestraat 30.





Uitblinkers:





- 1ste bewoner;


- Keuken vernieuwd in 2016;


- vloerverwarming als hoofdverwarming;


- Schilderwerk buitenzijde uitgevoerd in 2020;


- Extra grote garage;


- Inverters op 3 slaapkamers;


- Oplevering; flexibel bespreekbaar.













































































PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



De Zet van De Zeeuw.


Een vertrouwde zet.

DE ZEEUW MAKELAARDIJ


Struytse Hoeck 1


3224 HA, Hellevoetsluis
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