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MARTIN LUTHER KINGLAAN 180

HELLEVOETSLUIS

VRAAGPRIJS € 439.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE

104 m²

PERCEELOPPERVLAKTE

217 m²

INHOUD

438 m³

BOUWJAAR

1992

ENERGIELABEL

B



OMSCHRIJVING

Stel je eens voor...





Uitstraling. Dat kenmerkt deze twee-onder-een-kap 

woning gelegen aan de Martin Luther Kinglaan in 

Den Bonsen Hoek. Je beschikt over een ruime oprit 

voor twee auto's, een brede tuin op het zuiden en 

vier slaapkamers op de verdiepingen. 





Parkeer je auto op jouw eigen oprit en treed binnen 

via de deur aan de zijkant. Dat deze woning met zorg 

en aandacht is onderhouden merk je direct bij 

binnenkomst. In de afgelopen jaren is vrijwel alles 

onder handen genomen en strak afgewerkt. Wat te 

denken van allemaal nieuwe Svedex tussendeuren?





Aan de voorzijde is het woongedeelte gelegen en 

kent door haar ligging een vrije doorkijk. Door de 

opzet van het woongedeelte heb je achter de ruimte 

voor een grote eettafel waar je heerlijk plaats kunt 

nemen met vrienden en/of familie. Een beschutte 

plek die in verbinding staat met de keuken. Deze 

wordt gekenmerkt door een afwerking met strakke 

lijnen, een stenen blad, inbouwspots en zwart-witte 

afwerking. Aan comfort ontbreekt het niet met 

diverse inbouwapparatuur.





Vanuit de keuken toegang tot de achtertuin die is 

gelegen op het zuiden. Dit betekent dat je hier 

geniet van de zon van 's ochtends vroeg tot 's 

avonds laat. Sfeervol ingericht met twee terrassen, 

bestrating, grind en borders met groen. Via de tuin 

heb je ook toegang tot de garage met vliering (en 

vlizotrap). Genoeg ruimte voor jouw hobby of 

spullen.





Op de verdiepingen heb je de beschikking over vier 

slaapkamers, voldoende ruimte mede door de 

geplaatste dakkapel aan de voor- én achterkant. De 

kleinere slaapkamer aan de voorkant is voorzien van 

twee extra Velux dakramen. Hierdoor is een mooie 

lichte ruimte ontstaan. De tweede verdieping is 

voorzien van een voorzolder met ruimte voor de CV-

ketel, wasmachine/droger en bergruimte. Na deze 

ruimte tref je een vierde slaapkamer.














De badkamer is recent vernieuwd en dat is te zien. Een 

heerlijk lichte ruimte door de dakkapel, grote witte- en 

antraciet tegels en stucwerk. Een ruime inloopdouche 

staat tot je beschikking. Een tweede toilet, 

wastafelmeubel met twee kranen en een spiegelkast 

maken het geheel af.





Een oprit voor twee auto's met garage, een strakke 

keuken en vernieuwd sanitair.





Dat is de Martin Luther Kinglaan 180.





Uitblinkers:


-dakkapel achterzijde nieuw geplaatst en voorzien van 

EPDM dakbedekking (2013);


-groepenkast vernieuwd (2014);


-Siematic keuken vernieuwd; koelkast, inductiekookplaat, 

afzuigkap, vaatwasmachine en combi-oven (2014);


-badkamer en toilet begane grond vernieuwd (2016);


-gehele woning voorzien van nieuwe Svedex 

tussendeuren (incl. kozijnen) (2016);


-kleine slaapkamer voorzijde v.v. twee extra Velux 

dakramen;


-schilderwerk buiten (2021);


-CV-ketel (bouwjaar 2006);


-oplevering: in overleg (voorkeur verkopers medio juli 

2023).






















































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

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Inbouwkast slaapkamer 1 X

 - Kast overloop naar zolder X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - overgordijnen X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

Keukenaccessoires, te weten

 - Losse vriezer garage X

 

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

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 - toilet X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Schotel/antenne X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Konifeerbol X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Bebouwing

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



DE ZET VAN DE ZEEUW.


EEN SLIMME ZET.
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