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PAPENWEIDE 2
HELLEVOETSLUIS

VRAAGPRIJS € 535.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE

171 m²

PERCEELOPPERVLAKTE

246 m²

INHOUD

550 m³

BOUWJAAR

2002

ENERGIELABEL

A



OMSCHRIJVING

Stel je eens voor...





Dat alle gevels recht zijn, dat de woonkamer een 

grote uitbouw heeft, de tuin zonnig is en het huis op 

de hoek ligt. Keurig onderhouden, voorbereid op de 

toekomst en kamers voldoende voor een groot 

gezin. Dit imposante herenhuis staat in de gewilde 

Ravense Hoek vlakbij het park en heeft een 

parkeerplaats op eigen terrein.





De lichte woonkamer heeft een grote schuifpui en 

biedt voldoende ruimte voor diverse opstellingen. 

De grote uitbouw (2006) biedt alle mogelijkheden 

voor een eetkamer, werkplek, speelkamer en zelfs 

een slaapkamer. De begane grond heeft 

vloerverwarming als hoofdverwarming en een wel 

heel grote keuken. Alle ruimte om de lekkerste 

gerechten te bereiden met goede apparatuur en 

veel licht door het extra raam in de zijgevel. In 2021 

zijn de koelvriescombinatie, de oven en de inductie 

kookplaat vernieuwd en in 2019 de vaatwasmachine. 





De tuin ligt op het zuiden en is door de hoekligging 

extra groot. Naast de tuin heeft dit huis ook een 

balkon op de bovenste etage. Dat is pas lekker 

wakker worden met uitzicht over het park en een 

kopje koffie. 





De eerste verdieping heeft naast twee grote 

slaapkamers een luxe badkamer met een moderne 

inrichting voorzien van een inloopdouche, een 

ligbad, wastafelmeubel en vloerverwarming. Op de 

bovenste woonlaag nog eens drie slaapkamers 

(waarvan 1 met balkon) en de opstelplaats voor de 

CV- ketel (2019), wasmachine, droger, de omvormer 

en de zonneboiler. Op het dak zijn 8 zonnepanelen 

geplaatst.





Kortom, een kast van een huis met 171 m2 

woonoppervlak, energiezuinig en netjes 

onderhouden.





Dat is de Papenweide 2.








Uitblinkers:





- Uitbouw 2006;


- 8 zonnepanelen;


- Energielabel A;


- Badkamer en toilet zijn in 2012 vernieuwd;


- In 2019 en 2021 is diverse keukenapparatuur 

vervangen;


- Schilderwerk buitenzijde uitgevoerd in 2020;


- Oplevering; bij voorkeur op langere termijn i.v.m. 

nieuwbouw.





















































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kast in ouderslaapkamer X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Zonwering buiten X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Zonnepanelen X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

Tuin - Bebouwing

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 

Blijft achter Gaat mee Ter overname



De Zet van De Zeeuw.


Een vertrouwde zet.
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