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MUIDERSLOTPAD 19
HELLEVOETSLUIS

VRAAGPRIJS € 399.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE

107 m²

PERCEELOPPERVLAKTE

0 m²

INHOUD

320 m³

BOUWJAAR

1995

ENERGIELABEL

A



OMSCHRIJVING

Een 4 kamer appartement van 107 m2 in 

Hellevoetsluis is gewild en zeer zeldzaam. Het staat 

op loopafstand van het winkelcentrum en heeft een 

balkon op het zuidwesten. Er moet nog wel het een 

en ander gedaan worden maar de basis is prima in 

orde. Het gebouw kent een actieve vereniging van 

eigenaren, is daardoor goed onderhouden en heeft 

een lift om u naar de tweede etage te brengen. Op 

de begane grond een berging voor de fiets en 

parkeren kan vlak voor de deur. Binnen de 

vereniging bestaat de mogelijkheid om 

zonnepanelen te plaatsen. De makelaar vertelt u hier 

graag meer over. 





Het appartement zelf is natuurlijk gelijkvloers en 

goed bereikbaar voor ouderen of minder validen. 

Een woonkamer van bijna 40 m2 met een open 

keuken van nog eens 10m2 met een grote schuifpui. 

En natuurlijk een balkon dat groot genoeg is om een 

eethoek of loungeset op te plaatsen. Drie 

slaapkamers waarvan de grootste de badkamer 

dichtbij heeft, een aparte ruimte met wastafel en 

wasmachineaansluiting plus opstelplaats voor de 

droger en twee slaapkamers aan de galerijzijde. 

Ruim voldoende voor een logeer,- of hobbykamer. 





Wel zo praktisch is de berging in het appartement. 

Daar bevindt zich de cv- ketel, de unit t.b.v. de 

mechanische ventilatie en ruimte voor uw spullen. 





Sanitair, keuken, wand,- en vloerafwerking hebben er 

al aardig wat dienstjaren op zitten en zijn toe aan een 

nieuwe look. Is dit eenmaal uitgevoerd dan heeft u 

hier weer voor jaren woonplezier. in dit ruime 

appartement. 





Kortom, meer dan 100m2 oppervlak, 3 slaapkamers 

en een balkon op het zuidwesten.





Dat is het Muiderslotpad 19.




















Uitblinkers:





- 3 slaapkamers;


- VVE bijdrage € 197,42 per maand;


- Dit appartement wordt verkocht via Verzijl notarissen;


- Mogelijkheid tot het plaatsen van zonnepanelen;


- Energielabel A;


- Oplevering; in overleg.









































PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 - toilet X

 - toiletborstel(houder) X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Klok)thermostaat X

Zonwering buiten X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Blijft achter Gaat mee Ter overname



De Zet van De Zeeuw.


Een vertrouwde zet.
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