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BURGHTWEG 18
HEENVLIET

VRAAGPRIJS € 289.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE

110 m²

PERCEELOPPERVLAKTE

148 m²

INHOUD

359 m³

BOUWJAAR

1967

ENERGIELABEL

C



OMSCHRIJVING

Stel je eens voor...





Wonen in Heenvliet, de rust van een dorp maar met 

een goede uitvalsbasis centraal op het eiland. Met 

de auto zit je in korte tijd in (omgeving) Rotterdam. 





Gebouwd in 1967 en vergroot in 1979 door een 

nokverhoging. Hierdoor biedt het 110 m2 

woonoppervlakte en 5 slaapkamers. Ideaal voor jouw 

(grote) gezin of goede thuiswerkplekken.





Het casco is goed met de ruimte en kunststof- en 

hardhouten kozijnen. Voldoende mogelijkheden, 

aan jou om dit te realiseren. Op de begane grond is 

de keuken reeds opengebroken waardoor deze in 

verbinding staat met het woongedeelte. Meer dan 

voldoende ruimte voor een goede eettafel met de 

haard als middelpunt. Veel licht door haar grote 

ramen aan voor- en achterzijde.





Vanuit de keuken heb je toegang tot de achtertuin. 

Die op haar weer beurt wat te bieden heeft voor een 

klusser of praktijk/salon aan huis. Je hebt namelijk 

de beschikking over meer dan 23 m2 berging.





Zoals gezegd bieden de verdiepingen ruimte, mede 

door de geplaatste nokverhoging. Vijf slaapkamers 

waarbij de mogelijkheid bestaat om de slaapkamer 

op de eerste achter om te bouwen tot badkamer. Zo 

creëer je een mooie ruimte waar jij al jouw ideeën en 

wensen tot zijn recht kunt laten komen. De oude 

badkamer? Die kan prima dienst doen als wasruimte. 

Aan jou de keuze.















































Naast de twee slaapkamers op de tweede verdieping 

biedt het een separate ruimte voor de CV-ketel (bouwjaar 

2008) en opbergruimte.





Wonen in een rustig dorp, een nokverhoging en 110 m2 

woonoppervlakte.





Dat is de Burghtweg 18.





Uitblinkers:


-separaat van de woning (recht tegen over de woning) is 

een garagebox beschikbaar Burghtweg 19d (vraagprijs € 

30.000,- );


-nokverhoging waardoor een volwaardige tweede 

verdieping is gerealiseerd (1979);


-woning wordt verkocht met niet zelf bewoningsclausule;


-woning voorzien van kunststof- en hardhouten kozijnen;


-CV-ketel (bouwjaar 2008);


-oplevering: in overleg (snelle oplevering mogelijk).


































































































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - kasten X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - vitrages X

 - lamellen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Kluis X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Zonwering buiten X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Tuinset X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

Planken/Stellingen/Metalen kasten X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - Losse pot X

 - Regenton X

 

Blijft achter Gaat mee Ter overname



DE ZET VAN DE ZEEUW.


EEN SLIMME ZET.

DE ZEEUW MAKELAARDIJ


Struytse Hoeck 1


3224 HA, Hellevoetsluis
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