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PIET HEYNSTRAAT 5
HELLEVOETSLUIS

VRAAGPRIJS € 595.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
101 m²

PERCEELOPPERVLAKTE
337 m²

INHOUD
493 m³

BOUWJAAR
1989

ENERGIELABEL
B



OMSCHRIJVING

Stel je eens voor...




Heerlijk vrij wonen met een open ligging op een 
perceel van 337 m2. Deze vrijstaande woning staat 
op één van de mooiste plekken in Den Bonsen Hoek, 
gelegen aan een singel.




Daarnaast is de woning op alle fronten met zorg en 
aandacht onderhouden, geniet je van een nieuw 
aangelegde tuin gelegen op het zuiden en parkeer 
je de auto op je eigen oprit.




De Den Bonsen Hoek is een rustige wijk en dat geldt 
zeker voor de Piet Heynstraat dat alleen 
bestemmingsverkeer kent. Groen, een park, 
speeltuintjes, basisschool en winkelcentrum is 
allemaal in de buurt te vinden.




Bij binnenkomst in het woongedeelte ervaar je direct 
veel licht en zicht. Mede door de vele raampaartijen 
aan voor- en achterzijde maar ook aan de zijkant van 
de woning. Zicht op de in 2021 volledig vernieuwde 
tuin die een strakke afwerking kent. Nieuwe tegels 
met een groot terras, diverse borders met groen en 
erfscheidingen voor een beschutte ligging. De 
achtertuinen in dit gedeelte van de Piet Heynstraat 
zijn ongeveer 50m2 groter. Door haar ligging op het 
zuiden geniet je hier de hele dag van de zon, van 's 
ochtends vroeg tot 's avonds laat.




De keuken is aan de voorzijde gelegen en is enkele 
jaren geleden vernieuwd. Een ruime woonkeuken 
met een strakke afwerking. Uitgevoerd in een witte 
kleurstelling, strakke lijnen, een stenen blad en 
inbouwspots. Uiteraard voorzien van al het nodige 
comfort qua inbouwapparatuur. Door haar opzet kun 
je hier een grote eettafel kwijt voor lange 
(tafel)avonden met familie en/of vrienden. Het 
woongedeelte grenst aan de achtertuin en kent veel 
lichtinval en een ruime opzet. Hierdoor kun je spelen 
met de gewenste indeling.




De garage is vanuit de hal te bereiken, wel zo 
praktisch. Wat ook geldt voor de in 2022 vernieuwde 
elektrische garagedeur.





De strakke afwerking wordt vervolgd op de verdieping, 
aan alles is te zien dat het onderhoud altijd tijdig is 
uitgevoerd. De speelse en ruime overloop biedt toegang 
tot drie slaapkamers. Eén grote aan de achterzijde die 
uitzicht geeft over de achtertuin en is voorzien van 
inbouwkast. Aan de voorzijde twee vergelijkbare 
slaapkamers. Alle slaapkamers zijn voorzien van 
elektrische rolluiken. Op de overloop is een aparte 
ruimte die dient als wasruimte voor wasmachine en 
droger.




De badkamer is in 2018 professioneel vernieuwd en 
helemaal naar nu gehaald. Er is gebruik gemaakt van 
grote tegels in een grijze- en witte kleurstelling. Het 
dakraam maakt het een heerlijke lichte ruimte en 
daarnaast heb je de beschikking over een ruime 
inloopdouche, een wastafelmeubel met spiegelkast en 
tweede toilet.




De tweede verdieping, met dakvenster, is te bereiken 
middels vlizotrap en biedt van voor tot achter veel 
bergruimte. Dit is tevens de ruimte waar de CV-ketel staat 
(bouwjaar 2019).




Aan duurzaamheid is ook gedacht door het aanbrengen 
van extra spouwmuurisolatie en HR++ glas in de meeste 
kozijnen. 




Vrijstaand wonen, een vrije ligging en strak afgewerkt.




Dat is de Piet Heynstraat 5.




Uitblinkers:

-HR++ beglazing (behalve slaapkamerramen 
achterzijde) (2022);

-Spouwmuurisolatie (2022);

-Schilderwerk (2020/2023);

-Begane grond vloerverwarming (bijverwarming);

-Groepenkast vernieuwd (2015);

-Badkamer vernieuwd (mei 2018)

-Tuin vernieuwd (2021);

-Elektrische garagedeur (2022);

-Elektrische rolluiken slaapkamers eerste verdieping en 
begane grond achterzijde;

-Elektrische buitenzonwering;

-Oplevering: in overleg.
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KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



DE ZET VAN DE ZEEUW.


EEN SLIMME ZET.
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