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UNICEFLAAN 44
HELLEVOETSLUIS

VRAAGPRIJS € 439.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE

172 m²

PERCEELOPPERVLAKTE

169 m²

INHOUD

564 m³

BOUWJAAR

1999

ENERGIELABEL

B



OMSCHRIJVING

Stel je eens voor...





Ruim 170 m2 woonoppervlak verdeeld over 3 

woonlagen, een grote tuinkamer voor één van de 

grotere kinderen op de begane grond, een tuin en 

een balkon met zicht op het Ravense Park. Wonen op 

de eerste verdieping heeft zo zijn voordelen en zorgt 

voor een gevoel van vrijheid. De woonkeuken die je 

altijd al voor ogen had kan hier worden geplaatst op 

elke mogelijke manier en dan is er nog plaats 

voldoende voor een ruime zithoek. De huidige 

inbouwkeuken voorziet in een gaskookplaat met 

afzuigkap, combi-oven, koel- vriescombinatie en een 

vaatwasser. 





Op de bovenste woonlaag slaap je lekker rustig in 

één van drie slaapkamers. Er is een aparte 

toiletruimte op de overloop en natuurlijk mag hier de 

badkamer niet ontbreken. Deze heeft net als de 

keuken als de nodige jaren dienst gedaan maar kan 

nog prima even mee. Een ligbad, aparte 

douchecabine, een wastafelmeubel en de wanden 

tot bovenaan betegeld maken dit een praktische 

ruimte. 





De begane grond biedt niet alleen een grote 

tuinkamer aan de tuinzijde, hier is ook gekozen voor 

het plaatsen van de wasmachine en de droger zodat 

je desgewenst de was lekker in de tuin kunt drogen. 

Door de aparte entree op zowel de begane grond 

als de eerste etage bestaat de mogelijkheid om een 

praktijk aan huis te vestigen. 





Het huis is uitgerust met een alarminstallatie, 

buitenzonwering en een oplaadpunt voor een 

elektrische auto die op eigen terrein geparkeerd kan 

worden. Het platte dak biedt alle mogelijkheden 

voor het plaatsen van zonnepanelen en energielabel 

B maakt dat het uitstekend is geïsoleerd. 





De Ravense Hoek is niet voor niets een van de meest 

populaire wijken in Hellevoetsluis. Goede 

basisscholen en kinderopvang, het park, 

speelveldjes en een netwerk van fiets,- en 

wandelpaden. Een prima plek om je gezin een 

nieuwe start te geven. 


De uitvalswegen naar Rotterdam en Brielle zijn vlakbij net 

als de bushalte.  





Kortom, veel woonoppervlak, de mogelijkheid om 

praktijk aan huis te vestigen en 4 ruime slaapkamers. 





Dat is de Uniceflaan 44.





Uitblinkers:





- Schilderwerk buitenzijde uitgevoerd in 2015;


- Alarminstallatie;


- Buitenzonwering;


- Oplaadpunt elektrische auto;


- Oplevering; in overleg.















































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Overig, te weten

 - schilderij ophangsysteem X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 - combi-oven/combimagnetron X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Sauna met toebehoren X

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Zonwering buiten X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Oplaadpunt elektrische auto X

Camera's X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - Beelden in tuin X

 

Blijft achter Gaat mee Ter overname



De Zet van De Zeeuw.


Een vertrouwde zet.
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