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MORIAANSEWEG WEST 19
HELLEVOETSLUIS

VRAAGPRIJS € 295.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE

86 m²

PERCEELOPPERVLAKTE

151 m²

INHOUD

274 m³

BOUWJAAR

1903

ENERGIELABEL

D



OMSCHRIJVING

Stel je eens voor....





Een leuke authentieke eengezinswoning met 

voortuin en achtertuin met royale berging en 

achterom. Mooie oude details aan de woning, vrij 

uitzicht en voorzieningen op loopafstand.





Een zonnige en lichte woonkamer met vrij uitzicht 

voorzien van een houten vloer. Zie jij jezelf al koken 

en in deze ruime landelijke keuken voorzien van 

inbouwapparatuur zoals: combimagnetron, 

afzuigkap, groot fornuis met oven, vaatwasser en 

koelkast.





De badkamer is ook op de begane grond en 

voorzien van: ligbad, inloopdouche, wafelmeubel en 

toilet. 





De tuin is bestraat en op het noorden gelegen. 

Achterin de tuin is het heerlijk genieten van de zon.





Op de verdieping bevinden zich de 3 slaapkamers 

waarvan één slaapkamer met een ruime inloopkast. 

Op de overloop bevindt zicht ook nog een ruime 

inbouwkast. Kortom voldoende opbergruimte.





Leuke authentieke eengezinswoning nabij 

voorzieningen,





Dat is de Moriaanseweg West 19.





Uitblinkers:


- Mooie oude details aan de woning.


- Op de verdieping aan beide zijden een dakkapel.


- Schilderwerk rondom 2021 / 2022


- Compleet verbouwd rond 2004 en opbouw in 

2013/2014


- Inloopkast in slaapkamer en inbouwkast op de 

overloop.


- Oplevering in overleg.











































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kasten overloop X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Screens X

Zonwering buiten X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

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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