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TRAVERSE 8
HELLEVOETSLUIS

VRAAGPRIJS € 775.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE

166 m²

PERCEELOPPERVLAKTE

831 m²

INHOUD

661 m³

BOUWJAAR

1980

ENERGIELABEL

C



OMSCHRIJVING

Stel je eens voor...





Slaap,- en badkamer op de begane grond, een grote 

tuin en om het huis heen kunnen lopen. Gelegen in 

de populaire Gorzen wijk te midden van groen. Op 

loopafstand van de jachthaven, middelbare scholen, 

hockey, voetbal- en tennisvelden en de gezellige 

Vesting staat dit vrijstaande familiehuis met garage, 

carport, voldoende slaapkamers en twee badkamers. 





De tuin rondom is aangelegd als siertuin en de grote 

oprit biedt plaats aan meerdere auto's of een 

caravan/ camper. De afgelopen jaren is door 

verkoper al het nodige aan onderhoud uitgevoerd 

waarbij de dakbedekking van de platte daken is 

vernieuwd en de gehele buitenzijde is geschilderd. 





Kenmerkend voor dit type villa is de grote centrale 

hal bij de trapopgang. Een werkplek, meer dan 

voldoende ruimte voor speelgoed of een knusse 

leeshoek. De woonkamer biedt een houtgestookte 

open haard en diverse zithoeken. Desgewenst kan 

de woonkamer aan twee kanten worden vergroot. 

De grote tuin omarmd het huis aan alle zijde 

waardoor uw privacy gewaarborgd is en de vele 

ramen en grote schuifpui in de woonkamer zorgen 

dat u er optimaal van kunt profiteren. Een grote 

woonkeuken of toch liever koken en eten apart. 

Beide opties zijn mogelijk. 





De garage en de carport zorgen dat alle fietsen, 

buitenspeelgoed en zelfs een vouwwagen of kleine 

aanhanger een plaatsje vinden. 





Op de begane grond slapen en de badkamer 

dichtbij hebben is voor veel mensen een wens. Hier 

kan het en ze zijn nog ruim ook. De slaapkamer biedt 

openslaande deuren naar de tuin en ligt aan de 

koele zijde van het huis. De badkamer biedt een 

douche, closet, designradiator en een 

wastafelmeubel. 














De verdieping is ideaal voor de kinderen. 3 

slaapkamers, een aparte toiletruimte en een 2e 

badkamer. Alle gemakken bij de hand. De badkamer 

voorziet in een ligbad/ douchecombinatie plus een 

dubbele wastafel en is wel weer eens toe aan een nieuw 

jasje. De 2 grootste slaapkamers zijn van gelijk formaat 

zodat er geen ruzie gemaakt kan worden en dan is er nog 

een slaapkamer over. 





Kortom, maak je volgende stap naar dit fijne gezinshuis 

met een rustige ligging, slaap,- en badkamer op de 

begane grond en een mooie grote kavel. 





Dat is de Traverse 8.





Uitblinkers:





- Slaap- en badkamer op de begane grond;


- 2e badkamer en 3 slaapkamers op de verdieping;


- 831 m2 eigen grond;


- Grote garage en een carport;


- Bouwkundig rapport aanwezig (maart 2021);


- Oplevering; binnen 8 weken na sleuteloverdracht van 

de nieuwbouwwoning van verkoper, medio juni 2023.

































































PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - overgordijnen X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - plavuizen X

 - Marmeren vloer in woonkamer X

 - pvc in slaapkamer blijft achter evenals marmoleum 
bovenverdieping

X

 

Overig, te weten

 - schilderij ophangsysteem X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koelkast X

 - koel-vriescombinatie X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

Kluis X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Rolluiken X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

 

Overig - Contracten

CV: Ja

Blijft achter Gaat mee Ter overname



De Zet van De Zeeuw.


Een vertrouwde zet.
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