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ISAAC SWEERSSTRAAT 10
HELLEVOETSLUIS

VRAAGPRIJS € 395.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
100 m²

PERCEELOPPERVLAKTE
175 m²

INHOUD
414 m³

BOUWJAAR
1990

ENERGIELABEL
C



OMSCHRIJVING

Stel je eens voor...




Het gevoel van vrijstaand wonen, een garage en 
parkeren op eigen terrein maar zonder de prijs van 
een vrijstaand huis. Deze geschakelde woning met 
ankerloze spouwmuren in Den Bonsen Hoek staat in 
een rustige straat met een speelveldje aan de 
voorzijde en een wandelpad achter het huis. Dat is 
fijn thuiskomen. Door de twee woonlagen en de 
grote bergzolder heb je op de begane grond een 
ruime woonkamer met uitzicht op de tuin en veel 
privacy. Kokkerellen kun je aan de voorzijde terwijl je 
vrij de straat door kijkt. De keuken is verouderd maar 
keurig onderhouden en door de lange wand kun je 
meerdere opstellingen kiezen. Een eiland of een 
lange eettafel, het is aan jou.




De ronde wand in de woonkamer geeft een speels 
effect en maakt het net even anders dan anders en 
door de grote schuifpui zal het je aan daglicht niet 
ontbreken. 




De tuin ligt op het zuidwesten en heeft een 
achterom. De kinderen kunnen dus veilig op de fiets 
naar school en wil je een andere inrichting dan is dit 
eenvoudig mogelijk. Na het werk buiten eten tot de 
zon onder gaat en weinig onderhoud. 




De verdieping is bij deze woningen voorzien van een 
hele grote ouderslaapkamer waar elk formaat bed in 
past en je alle ruimte hebt voor een inloopkast of 
kastenwand. Aan de voorzijde nog twee kamers die 
desgewenst samengevoegd kunnen worden. De 
badkamer heeft een praktische hoek waar precies de 
douche mooi in past en zo houd je ruimte over voor 
eventueel een bad onder de schuine zijde en 
natuurlijk mag een toilet op de verdieping niet 
ontbreken. Doordat de woningen geschakeld zijn 
woon je op de verdieping geheel vrijstaand en kun je 
lekker rustig slapen. 




















De huidige bewoners hebben veel tijd en energie 
gestoken in het onderhoud van het huis en dat is o.a. te 
zien aan het schilderwerk en de nieuwe dakbedekking op 
de garage. Kortom, een uitstekende ligging, een 
inpandige garage, ruime woonkamer en parkeren op 
eigen terrein. 




Dat is de Isaac Sweersstraat.




Uitblinkers:




- Goede isolatie;

- Ankerloze spouwmuren;

- De dakbedekking van de garage is in 2020 vernieuwd;

- Schilderwerk buitenzijde uitgevoerd in 2020;

- Glasvezel in de straat is aangelegd in januari 2023;

- Mechanische ventilatie vernieuwd in 2019;

- Oplevering; in overleg, bij voorkeur vanaf juni 2023.











































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



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

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - lamellen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Overig, te weten

 - Kapstok X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 - Bijkeuken X

 

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te 
weten

 - Raamfolie X

 

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - Kattenluik (origineel raam is aanwezig). X

 

Blijft achter Gaat mee Ter overname



De Zet van De Zeeuw.


Een vertrouwde zet.
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