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TENNISPAD 28
HELLEVOETSLUIS

VRAAGPRIJS € 299.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
135 m²

PERCEELOPPERVLAKTE
120 m²

INHOUD
450 m³

BOUWJAAR
1974

ENERGIELABEL
-



OMSCHRIJVING

Stel je eens voor...




Een woning van formaat in de bekende sportbuurt in 
een rustige woonomgeving en een prettige ligging. 
Centraal gelegen in Hellevoetsluis met vrijwel alles 
op loopafstand. Dat kenmerkt deze woning aan het 
Tennispad.




De sportbuurt staat bekend om haar ideale- en 
rustige leefomgeving, met of zonder kinderen. Met 
als groot voordeel; geen auto's voor de deur en 
speeltuintjes en een speelveld om de hoek. 




Daarnaast ben je hier aan het juiste adres als je op 
zoek bent naar ruimte. Dit zijn de grootste woningen 
in haar soort. Met 135m2 woonoppervlakte wordt je 
direct verrast door de grootte. Beneden maar ook op 
de verdiepingen.




Bij binnenkomst kom je aan in de grote woonkeuken. 
Een ideale plek voor een ruime eettafel en om mooie 
momenten te creëren met familie en vrienden. Zie jij 
jezelf al zitten? De keuken is van alle gemakken 
voorzien qua apparatuur en kent een neutrale 
kleurstelling, zwart-wit. Degelijk afgewerkt met een 
stenen blad. Een keuken die met zorg en aandacht 
onderhouden is en nog jaren mee kan. Of ga je voor 
een andere indeling en creëer je jouw 
droomkeuken?




Het woongedeelte is gelegen aan de achterzijde en 
biedt een plek met veel privacy door haar ligging. 
Aan sfeer geen gebrek met de houtkachel, een 
heerlijk plekje. Deze ruimte maakt de verbinding met 
de tuin. Een mooie beschutte plek waar je geniet van 
de zon, door haar ligging op het zuiden van 's 
ochtends vroeg tot 's avonds laat.


























Zoals gezegd, veel ruimte. Dit komt terug op de 
verdiepingen met in totaal vier slaapkamers, waarbij de 
tweede verdieping beschikt over een dakkapel. De 
badkamer biedt al het nodige comfort met een ligbad, 
douche, een tweede toilet en wastafelmeubel met 
spiegel, inbouwspots en opbergruimte. 




Op de tweede verdieping een praktische- en vooral 
ruime overloop. Ideaal voor jouw wasmachine en droger, 
ook vind je hier de opstelplaats voor de CV-ketel.




De populariteit van de Sportbuurt is niet zonder reden. 
Letterlijk om de hoek is winkelcentrum De Struytse Hoeck 
gelegen. Maar ook scholen, kinderopvang, zwembad en 
sporthal is voor jezelf (en kinderen) op loopafstand.




Bijzonder veel ruimte, een tuin op het zuiden en een 
centrale ligging.




Dat is het Tennispad 28.




Uitblinkers:

-schilderwerk buiten (juni 2020);

-schuur vernieuwd (steen, 2001);

-dakbedekking schuur (2008);

-schoorsteen gevoegd;

-betonnen (verdiepings)vloeren;

-gehele woning v.v. dubbel glas;

-vloerverwarming begane grond;

-CV-ketel (bouwjaar 2008);

-oplevering: in overleg (voorkeur medio april 2023).
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KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



DE ZET VAN DE ZEEUW.


EEN SLIMME ZET.
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