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URANUSLAAN 7
ZUIDLAND

VRAAGPRIJS € 650.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
155 m²

PERCEELOPPERVLAKTE
319 m²

INHOUD
610 m³

BOUWJAAR
2016

ENERGIELABEL
A



OMSCHRIJVING

Stel je eens voor...




Vrijstaand wonen met een vrije ligging aan de 
voorzijde, gelegen aan een singel en groen. In een 
van de meest gewilde wijken van Zuidland. 
Gebouwd in 2016 met 155 m2 woonoppervlakte en 
een eigen oprit en garage.




Aan jouw portemonnee is ook gedacht. Want door 
haar goede isolatie wordt 'slechts' 1.000 m3 gas 
verbruikt, en dat voor een gezin met drie kinderen. 
Jouw elektriciteitsverbruik? Je hebt voldoende 
mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen 
door het grote dakvlak. Ook ideaal voor als je nog 
net dat stapje extra wilt zetten en een warmtepomp 
wil plaatsen. Wel zo prettig voor jouw 
energierekening.




Op een heerlijke rustige plek, met alleen 
bestemmingsverkeer, maar toch met alle gemakken 
om de hoek. Direct om de hoek vind je namelijk een 
grote speeltuin, basisschool, sportverenigingen en 
ook het centrum van Zuidland is op 10 minuten 
loopafstand. Ook recreatiegebied Bernisse is vlakbij, 
ideaal voor een wandeling met gezin/hond of als je 
lekker een dagje wilt ontspannen.   De ideale plek 
waar jouw gezin in alle rust kan opgroeien.




Bij terugkomst parkeer je jouw auto op je eigen oprit 
of in de (vrijstaande) garage aan de achterzijde. 
Binnenkomen doe je aan de zijkant van de woning 
waarbij het woongedeelte aan de voorzijde is 
gelegen. Een heerlijke plek met houtkachel en de 
speelse erker geeft veel licht en zicht. Zicht op de 
vrije ligging aan de voorzijde met water en groen.




Lekker tafelen met vrienden/familie in jouw eigen 
woonkeuken grenzend aan de achtertuin. Een 
geweldige plek voor een lange eettafel met een 
groot gezelschap en gezellige avonden, zeker in 
combinatie met de bar. Een mooie verbinding met 
de ruime keuken die van alle gemakken is voorzien. 
Strakke lijnen, een neutrale witte kleurstelling en veel 
bergruimte. 







Zet de openslaande deuren open om de toegang te 
krijgen tot de fraai aangelegde tuin. Een mooie 
afwisseling van terrassen, (kunst)gras, borders met groen 
en afgesloten door degelijke schuttingen. Je kunt direct 
plaatsnemen en genieten van de rust die het plekje te 
bieden heeft waarbij je zelf afwisselt tussen zon en 
schaduw. Achter in de tuin vind je de vrijstaande stenen 
garage met een eigen oprit. 




Op de verdiepingen vind je ruimte, veel ruimte. Naast de 
ruime opzet van de overloop op de eerste- en tweede 
verdieping heb je de beschikking over maar liefst vijf 
slaapkamers. Met rechte gevels op de eerste verdieping 
en gecreëerde vlieringen op de tweede verdieping heb 
je alle ruimte voor jou, je gezin en eventuele 
thuiswerkplek. Nette laminaat vloeren en een strakke 
afwerking, mede door de vloerverwarming op alle 
verdiepingen. Geen radiatoren.




De badkamer biedt al het comfort dat je nodig hebt. 
Naast een inloopdouche beschik je namelijk ook over 
een ligbad, tweede toilet en wastafelmeubel. Strakke 
lijnen, grote tegels en afgewerkt in een aardse tint. Het 
raam biedt daglicht en natuurlijke ventilatie.




De overloop op de tweede verdieping is praktisch met 
voldoende ruimte voor je wasmachine en droger, 
daarnaast voor de opstelplaats CV-ketel (bouwjaar 2016).




Vrijstaand wonen en toch energiezuinig, een vrije ligging 
en gebouwd in 2016.




Dat is de Uranuslaan 7.































Uitblinkers:

-keuken: koelkast, vriezer, vaatwasmachine, quooker, 
oven, combi-oven, gasfornuis en afzuigkap;

-overgrote deel van de woning voorzien van 
stucwerk;

-verbruik gas slechts circa 1.000 m3;

-mogelijkheden om voldoende zonnepanelen te 
kunnen plaatsen;

-hardhouten kozijnen, schilderwerk 2016;

-bitumen dakbedekking (2016);

-eigen oprit met vrijstaande stenen garage;

-gehele woning voorzien van isolatie en dubbel glas 
(energielabel A)';

-gehele woning voorzien van vloerverwarming (geen 
radiatoren);

-CV-ketel (bouwjaar 2016);

-oplevering: in overleg (voorkeur verkopers 
december 2022).



























































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART

Tekst



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Houtkachel X

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 - Plissé gordijnen erker X

 - Verduisterende rolgordijnen dakramen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 - PVC vloer X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 - Quooker 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

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Zonwering Velux dakramen 2e verdieping X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Overkapping/ hout hok X

Parasol met voet 2X X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) X

 

Blijft achter Gaat mee Ter overname



De Zet van De Zeeuw.


Een vertrouwde zet.
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