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MAXIMASTRAAT 9
HELLEVOETSLUIS

VRAAGPRIJS € 399.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE

129 m²

PERCEELOPPERVLAKTE

146 m²

INHOUD

472 m³

BOUWJAAR

2008

ENERGIELABEL

A



OMSCHRIJVING

Stel je eens voor...





Een ruime eengezinswoning op de hoek uit 2008, 

goed geïsoleerd, duurzaam en kindvriendelijk. Zeker 

met de speeltuin recht voor je woning en nog een 

om de hoek. En dat centraal gelegen in 

Hellevoetsluis met alle voorzieningen op steenworp 

afstand en parkeren voor de deur.





Veel licht door onder andere het grote raam in de 

zijgevel, openslaande deuren in de woonkamer en 

de tuin ligt op het zuiden. Een fijne zonwering om de 

warmte in de zomer buiten te houden en een 

onderhoudsarme tuin waarin je prima een lounge set 

kan plaatsen en bijna de gehele dag heerlijk kunt 

genieten van de zon.





De keuken heeft een landelijke uitstraling en is 

voorzien van inbouwapparatuur zoals, combi-oven, 

vaatwasser, afzuigkap, gaskooplaat, koel-

vriescombinatie.





Op de twee verdiepingen zijn momenteel 3 

slaapkamers gerealiseerd die zijn uit te breiden naar 

zelfs 5. Ruimte genoeg dus voor je (samengestelde) 

gezin en/of een goede thuiswerkplek.





Modern, goed gesoleerd, op de hoek gelegen en 

goed bereikbaar. 





Dat is de Maximastraat 9. 





Uitblinkers:





- Hoekligging;


- Schilderwerk buitenzijde (maart 2021);


- Elektrische buitenzonwering in de achtertuin;


- Speeltuin voor de deur en een speelveld om de 

hoek;


- Oplevering; binnen 8 weken na sleuteloverdracht 

van de nieuwbouwwoning van verkoper (3e of begin 

4e kwartaal 2023).







































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Legplanken trapkast, woonkamer, slaapkamers,  schuur 
en zolder

X

 - Opbergrek schuur en trapkast X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 

Overig, te weten

 - Kastenwand zolder X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 - 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

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel 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

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Waterslot wasautomaat X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

Horren X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 

Blijft achter Gaat mee Ter overname



De Zet van De Zeeuw.


Een vertrouwde zet.
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