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SNOEK 4
HELLEVOETSLUIS

VRAAGPRIJS € 279.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
106 m²

PERCEELOPPERVLAKTE
135 m²

INHOUD
376 m³

BOUWJAAR
1980

ENERGIELABEL
B



OMSCHRIJVING

Stel je eens voor...




Dat jouw nieuwe woning in 2019 is uitgerust met een 
nieuwe keuken, openslaande deuren en daarbij 
voorziet in 3 slaapkamers en een strak aangelegde 
12 meter diepe tuin. Dat begint al goed. Deze 
neutraal ingerichte gezinswoning ligt perfect ten 
opzichte van diverse winkelcentra, basisscholen en 
de bushalte. Het wijkje waarin de Snoek zich bevindt 
is kindvriendelijk en kent meerdere speelveldjes en 
de sporthal in de buurt. In de straat kun je goed 
parkeren en door de ligging van de voor,- en 
achtertuin geniet je altijd van de zon. 




De begane grond is eigenlijk volledig aangepakt 
waarbij de wand,- en vloerafwerking, de keuken en 
het kozijn in de achtergevel zijn vernieuwd. De 
keuken is modern, warm van kleur en biedt natuurlijk 
inbouwapparatuur. Lekker veel licht door de 
openslaande deuren in de kunststof pui en de extra 
grote radiator houdt het binnen lekker warm. Kom 
maar op met die grote eettafel. 




De tuin is diep en hier is gekozen voor gemak. Maak 
er een feestje van in de lente met mooie planten en 
bloemen in potten, onderhoud zul je hier niet veel 
hebben. Een robuuste schutting geeft de tuin een 
strak karakter en natuurlijk is er een stenen berging 
voor de fiets. 




Op de verdieping zijn de twee slaapkamers aan de 
voorzijde samengevoegd en uitgerust met een 
kamerbrede kastenwand voorzien van een Pax 
kastinrichting. Zie je al jouw kleren al goed 
georganiseerd hangen en liggen? Door het 
samenvoegen van de kamers is niet alleen ruimte 
voor een grote kast maar past ook ieder bed. De 
ruimte is heerlijk licht en voorzien van witte wanden 
en een lichte voer. Uitgerust wakker worden 
gegarandeerd. De badkamer is licht van kleur en 
heeft in 2022 een opknapbeurt gekregen want 
eigenlijk voldoet de inrichting nog meer dan goed. 
Een extra closet, douche en een groot wandmeubel 
met kasten en de wastafel. Oh ja, en een raam om 
goed te kunnen ventileren. 










De zolder is een grote ruimte en kan nog worden 
voorzien van 1 of 2 slaapkamers indien gewenst. Hier 
vind je ook de wasmachine en kun je je droger kwijt. Het 
dakvenster is in 2021 vernieuwd en uitgevoerd in 
kunststof. 




Kortom, verhuizen maar want de rest is al voor je gedaan. 




Dat is de Snoek 4. 




Uitblinkers:




- Openslaande deuren (kunststof); 

- Keuken vernieuwd in 2019;

- In november 2022 is diverse houtwerk vernieuwd en de 
voorzijde geschilderd;

- Schilderwerk binnenzijde recent uitgevoerd

- Dakvenster op de zolder 2021;

- Screen aan de voorzijde op de begane grond;

- Oplevering: bij voorkeur medio april 2023 of in overleg.













































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen 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

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Screens X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



De Zet van De Zeeuw.


Een vertrouwde zet.
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