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WILLEMS FOPSSTRAAT 4
HELLEVOETSLUIS

VRAAGPRIJS € 219.500 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE

77 m²

PERCEELOPPERVLAKTE

125 m²

INHOUD

306 m³

BOUWJAAR

1960

ENERGIELABEL

-



OMSCHRIJVING

Stel je eens voor...





Wonen in het oude gedeelte van Hellevoetsluis waar 

sfeer nog echt een grote rol speelt. Op een rustige 

plek maar toch ook met de nodige voorzieningen 

dichtbij. Onder meer een supermarkt, de 

levendigheid en de winkels van de Rijksstraatweg 

maar ook scholen en sportverenigingen zijn op 

loopafstand.





Een woning die aandacht nodig heeft maar 

waardoor je wel mogelijkheden hebt qua plek, 

ruimte en tuin. Ideaal voor starters.





Beneden beschik je over een doorzonwoonkamer, 

grote ramen voor en achter. Veel licht en zicht. Zicht 

op de achtertuin. De mogelijkheid bestaat om de 

keuken bij het woongedeelte te betrekken waardoor 

je optisch meer ruimte creëert. En het ideale 

moment om te kiezen voor jouw droomkeuken. 

Geen grootse plannen? Geen probleem, vervang het 

aanrechtblad en je kunt de keuken met gemak nog 

een paar jaar gebruiken. Het kent namelijk een 

neutrale grijze kleurstelling en is voorzien van de 

nodige apparatuur.





Vanuit de keuken heb je toegang tot de achtertuin 

voorzien van houten vlonder en bestrating. 

Onderhoudsvriendelijk dus. Met een ligging op het 

westen geniet je vanaf het middaguur van de zon 

totdat deze ondergaat. 





Op de eerste verdieping beschik je over 3 

slaapkamers. De badkamer kent een kleine opzet, 

wat typisch is voor deze jaren. Functioneel met een 

douche en wastafelmeubel. Je kunt er ook voor 

kiezen om de kleine slaapkamer als badkamer te 

gebruiken. Dan heb je de mogelijkheid voor een bad 

én een douche en misschien ook wel een tweede 

toilet.


























Middels een vlizotrap heb je toegang tot de bergzolder. 

Hier vind je ook de opstelruimte voor de CV-ketel. Meer 

ruimte nodig? Met een vaste trap in combinatie met een 

nokverhoging creëer je een vierde slaapkamer.





Rustig gelegen, drie slaapkamers en een tuin op het 

westen.





Dat is de Willems Fopsstraat 4.





Kenmerken:


-schilderwerk buitenzijde is nodig (sommige delen 

dienen vervangen te worden);


-CV-ketel lease circa € 35,- per maand (bouwjaar 2012);


-niet-zelfbewoningsclausule van toepassing;


-ouderdomsclausule van toepassing;


-ABC-clausule van toepassing (toelichting via kantoor of 

tijdens bezichtiging);


-woning wordt verkocht zónder lijst van zaken en lijst van 

vragen;


-oplevering: in overleg (snelle oplevering).
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KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



DE ZET VAN DE ZEEUW.


EEN SLIMME ZET.

DE ZEEUW MAKELAARDIJ


Struytse Hoeck 1


3224 HA, Hellevoetsluis
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