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ESDOORNLAAN 11
HELLEVOETSLUIS

VRAAGPRIJS € 265.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE

96 m²

PERCEELOPPERVLAKTE

100 m²

INHOUD

355 m³

BOUWJAAR

1979

ENERGIELABEL

C



OMSCHRIJVING

Stel je eens voor...





Op een bijzonder rustige ligging vind je deze 

speelse- en uniek ingedeelde woning. Een woning 

die met veel zorg en aandacht is onderhouden en in 

de afgelopen jaren op alle fronten is vernieuwd. 

Verrassend is het sleutelwoord.





Bij binnenkomst merk je direct dat het een strakke 

afwerking kent. Recent is een nieuw toilet geplaatst 

voorzien van grote witte- en antraciet tegels.





Vanuit de hal betreed je het woongedeelte waarbij je 

verrast wordt door haar speelse indeling. Want links 

heb je de beschikking over een eetkamer waar een 

kantoorruimte of slaapkamer ook mogelijk is. Aan de 

rechter voorzijde is in 2018 een nieuwe keuken 

geplaatst. Groot van opzet in een hoekopstelling met 

bar. Neem jij gezellig plaats tijdens het ontbijt? 

Uiteraard ontbreekt het niet aan comfort met alle 

gewenste inbouwapparatuur. Afgewerkt met strakke 

witte lijnen, een grijs blad en verlaagd plafond met 

inbouwspots. Koken doe je met het zicht op je 

gasten aan de eettafel of het woongedeelte.





Aan de achterzijde het woongedeelte met een 

doorkijkje naar de vide op de eerste verdieping. Een 

hoge nok en een gevoel van ruimte is wat 

overheerst. 





Vanuit het eetgedeelte heb je toegang tot de 

achtertuin. Met een ligging op het zuiden geniet je 

hier de gehele dag van de zon. Voorzien van 

bestrating en een tweede bergruimte om de hoek.





Op de verdieping heb je de beschikking over twee 

slaapkamers, beide van een mooi formaat. De 

hoofdslaapkamer is voorzien van een balkon waar 

tevens de technische ruimte is voor de CV-ketel.





























De badkamer is voorzien van alle gemakken. Niet 

onbelangrijk, een tweede toilet. Maar ook een ligbad met 

douche, wastafelmeubel met spiegelkast en radiator. 

Afgewerkt met een verlaagd plafond met inbouwspots en 

ook hier een neutrale kleurstelling, zwart-wit.





Praktisch is de berging aan de voorzijde, tevens 

toegankelijk vanuit de eetkamer, voor je spullen, fietsen 

maar ook wasmachine/droger.





Een speelse indeling, een strakke keuken en keurig 

sanitair.





Dat is de Esdoornlaan 11.





Uitblinkers:


-Toilet begane grond vernieuwd (2020);


-Keuken: Koelkast, vriezer, vaatwasmachine, inductie 

kookplaat, afzuigkap en combi-oven (2018);


-Schilderwerk buiten (2019);


-CV-ketel (bouwjaar 2020);


-Oplevering: in overleg (voorkeur verkopers zomer 

2023).














































PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kledingkast kleine slaapkamer X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Overig, te weten

 - schilderij ophangsysteem X

 - Kasten/salon-/eettafel begane grond X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

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

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 

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 SLIMME ZET.

DE ZEEUW MAKELAARDIJ


Struytse Hoeck 1


3224 HA, Hellevoetsluis

0181-335710


info@dezeeuwmakelaardij.nl


www.dezeeuwmakelaardij.nl


