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STEENHOUWER 9
HELLEVOETSLUIS

VRAAGPRIJS € 275.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
99 m²

PERCEELOPPERVLAKTE
123 m²

INHOUD
358 m³

BOUWJAAR
1982

ENERGIELABEL
C



OMSCHRIJVING

Stel je eens voor...




Een rustige- en groene leefomgeving, aan de rand 
van Hellevoetsluis, om een wandeling te kunnen 
maken door het Kooisteebos. Maar deze rustige 
ligging verwacht je ook van de woning. Hoe mooi is 
het dat de woning is gelegen aan een straat met 
bestemmingsverkeer, een singel voor de deur en het 
nodige groen om je heen.




De woonkamer kent een speelse indeling en nodigt 
uit om 's avonds lekker neer te ploffen in het 
zitgedeelte aan de voorkant. Aan de voorzijde veel 
groen en geen inkijk, privacy gegarandeerd.




In 2020 is de woning op veel punten vernieuwd 
waaronder de strakke witte keuken aan de 
achterzijde. Een hoge kastenwand met de nodige 
apparatuur en opbergruimte, wel zo praktisch. 
Daarnaast een fraai kookeiland met vier zitplaatsen. 
Zie jij jezelf hier al gezellig borrelen?




De tuin is kort geleden vernieuwd waardoor je de 
beschikking hebt over degelijke schuttingen, grote 
tegels en aan de achterzijde een kleine border voor 
het nodige groen. Met een ligging op het zuiden 
betekent het dat je kunt genieten van de zon van 's 
ochtends vroeg tot 's avonds laat. Laat de 9 
zonnepanelen op de zonnige ligging voor je werken. 
Grote kans dat je voldoende opwekt voor je gebruik. 
Wordt het je juist te warm? Vrijwel overal heb je de 
beschikking over rolluiken.




De trap naar de eerste verdieping is voorzien van 
automatische verlichting en fraaie zwart stalen 
trapleuningen. De verdiepingen bieden drie ruime 
slaapkamers van minimaal 12.5 m2 groot. Alle ruimte 
dus voor jou en je eventuele gezin. De slaapkamers 
aan de achterzijde zijn voorzien van kunststof 
kozijnen met HR+++ glas. De tweede verdieping 
biedt een ruime voorzolder met opstelplaats voor de 
wasmachine en droger.
















De badkamer is gelegen aan de achterzijde en kent een 
neutrale kleurstelling, zwart-wit. Naast een ruime douche, 
wastafelmeubel met opbergruimte heb je ook het gemak 
van een tweede toilet. Het raam brengt de nodige 
natuurlijke ventilatie.




Rust, groen en op veel fronten vernieuwd.




Dat is de Steenhouwer 9.




Uitblinkers:

-Zonnepanelen 9 stuks (2021);

-Kunststof voordeur en ramen 1e verdieping achterzijde 
(2021);

-Alles (behalve voordeur) v.v. handmatige rolluiken;

-Tuin verbouwd (2021);

-Groepenkast automaat met schakelaars;

-Alle laminaatvloeren vernieuwd in 2020;

-CV-ketel (bouwjaar 2010, huur € 49,- per maand, kan 
afgekocht worden).

-Oplevering: in overleg (snelle oplevering mogelijk).











































PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - kasten X

 - planken aan de muur - wc X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - lamellen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

Rookmelders X

Rolluiken X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Zonnepanelen X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Olijfboom en Fuschia en in achtertuin X

 

Tuin - Bebouwing

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Overig - Contracten

CV: Moet worden overgenomen

Blijft achter Gaat mee Ter overname



DE ZET VAN DE ZEEUW.


EEN SLIMME ZET.

DE ZEEUW MAKELAARDIJ
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3224 HA, Hellevoetsluis
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