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WINGERD 3
HELLEVOETSLUIS

VRAAGPRIJS € 319.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE

106 m²

PERCEELOPPERVLAKTE

139 m²

INHOUD

369 m³

BOUWJAAR

1979

ENERGIELABEL

B



OMSCHRIJVING

Stel je eens voor... 





Twee auto's voor de deur op eigen terrein, 

aluminium kozijnen en een dubbel zo grote 

ouderslaapkamer met een dakkapel. Deze statige 

tussenwoning vind je op loopafstand van 

winkelcentrum Struytse Hoek, het 

buurtwinkelcentrum en steek je de Ebstroom over 

dan sta je aan het Haringvliet. Dat is nog eens een 

prettige ligging. 





Een gloednieuwe keuken met alles erop en eraan. 

Design inbouwverlichting in het strak gestuukte 

plafond, een U-vormig werkblad zodat je goed uit de 

voeten kunt en een scala aan apparatuur om de 

lekkerste gerechten te bereiden. Het grote raam 

biedt voldoende licht om goed te kunnen werken en 

de modernste snufjes zijn toegepast om het je zo 

makkelijk mogelijk te maken. Door de open 

opstelling van de keuken is er altijd contact met de 

woonkamer, wel zo gezellig. Ook de vloer is voorzien 

van een nieuwe jasje en op de begane grond is 

vloerverwarming toegepast. 





De openslaande deuren geven een mooi zicht op de 

tuin en wederom veel licht. De tuin ligt op het 

zuidwesten en heeft een berging plus een 

zonnescherm. Onder de overkapping bij de schuur 

zit je heerlijk op warme dagen of zoals nu tijdens een 

milde herfst. Steek maar aan die BBQ. 





Het huis heeft nu 3 grote slaapkamers en wil je er 

meer dan is dat eenvoudig te realiseren. Op de 

verdieping en op de zolder kan de grote kamer in 

tweeën gedeeld worden. De badkamer is net als de 

keuken helemaal van nu met een inloopdouche, een 

closet en een praktisch wastafelmeubel. Kortom, een 

nieuwe keuken en vloer, altijd parkeerruimte en 

onderhoudsvriendelijk. 





Dat is de Wingerd 3. 





Uitblinkers:


- Aparte groepenkast in de schuur voor de tuin voor 

verlichting; 


- CV ketel december 2011; - Nieuwe keuken (2022); 


- Nieuwe vloer begane grond (2022); 


- Doodlopende rustig gelegen straat;


- Oplevering; in overleg flexibel bespreekbaar.







































PLATTEGROND



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

 - Kasten op 2e etage X

 - Inhoud ingebouwde kleding kast grote slaapkamer X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - Bij de kiepramen (2e etage slaapkamer voor, 3e etage 
slaapkamer)

X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - schilderij ophangsysteem X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Klok)thermostaat X

Zonwering buiten X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder 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 vertouwde zet.
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