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HANDELSTRAAT 13
HELLEVOETSLUIS

VRAAGPRIJS € 440.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
133 m²

PERCEELOPPERVLAKTE
237 m²

INHOUD
541 m³

BOUWJAAR
1988

ENERGIELABEL
B



OMSCHRIJVING

Stel je eens voor...




Een 2-onder-1-kapwoning in Den Bonsen Hoek met 
bijna 140 m2 woonoppervlakte een garage en 
parkeerplaats op eigen oprit. Een open haard in de 
woonkamer en ruimte voor een keukenindeling als jij 
die graag ziet. Het huidige interieur is klaar voor een 
make over maar het huis is altijd keurig 
onderhouden dus geen achterstallig onderhoud. 
Alleen investeren in jouw wensen, om het jouw thuis 
te maken. Ruimte voldoende voor een gezin en een 
nieuwe stap. Boven de garage bevindt zich een 
bergzolder zodat de zolder in het huis dienst kan 
doen als derde slaapkamer. 




En wat denk je van een grote leefkeuken aan de 
tuinzijde voor de schuifpui. Een knusse zithoek voor 
de open haard en door de ligging in een rustige 
straat en de diepe voortuin voldoende privacy. De 
huidige eigenaar brengt graag tijd door in de tuin. 
Geniet van een drankje onder het overdekte terras of 
kom tot rust in de jacuzzi (niet inbegrepen). De tuin 
biedt daarnaast een extra tuinhuis want bergruimte 
heb je nooit genoeg. 




De verdieping biedt een apart toilet, twee 
slaapkamers (voorheen 3) en een bijzonder grote 
badkamer. De badkamer is toegankelijk vanuit de 
slaapkamer en biedt een riant wastafelmeubel, 
inloopdouche en een groot ligbad. 




Op de zolder vind je naast bergruimte ook de derde 
slaapkamer met een dakvenster. Deze woningen 
bieden de mogelijkheid om een slaapkamer boven 
de garage te realiseren. Wij laten je graag de 
mogelijkheden zien tijdens een bezichtiging. 




Op loopafstand van het huis doe je boodschappen 
in het buurtwinkelcentrum met grote Jumbo 
supermarkt en diverse winkels. Hier bevindt zich ook 
een fijne basisschool en de bushalte. 




Kortom, alle voorzieningen dichtbij, een twee onder 
een kapwoning met garage en 3(4) grote 
slaapkamers in een van de meest gewilde wijken die 
Hellevoetsluis te bieden heeft. 


Uitblinkers: 




- Oprit en garage;

- Open haard;

- Energielabel B;

- CV-ketel 2012 (huur/lease);

- oplevering in overleg, flexibel bespreekbaar.





















































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - !e verdieping  bureau X

 - Vaste kasten en legplanken X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - Gordijnen woonkamer voorzijde en achterzijde X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 - Losse spiegel gang X

 - Garage ladder, opbergplanken, werkbank X

 - Wasmachine/Droger X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - Krukken X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 - Pedaalemmer X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - jacuzzi/whirlpool X

 - douche (cabine/scherm) X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - Douchestoel X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Kluis X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Zonwering buiten X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

2x Palmboom + plantenbakken + Japanse sierzuilen X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Infrarood verwarming bij Jacuzzi X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

 

Tuin - Overig

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

Overige tuin, te weten

 - Jacuzzi X

 - Tuintafel + stoelen + bistroset + kussenkist X

 

Overig - Contracten

CV: Ja

Blijft achter Gaat mee Ter overname



De Zet van De Zeeuw.


Een vertrouwde zet.
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