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MOSSEL 42
HELLEVOETSLUIS

VRAAGPRIJS € 295.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
103 m²

PERCEELOPPERVLAKTE
134 m²

INHOUD
356 m³

BOUWJAAR
1980

ENERGIELABEL
A



OMSCHRIJVING

Stel je eens voor...




Nooit meer schilderen, 2 dakkapellen, kunststof 
gevelbekleding en een nieuwe keuken. Deze 
heerlijke eengezinswoning staat vlakbij het 
Kooisteebos waar je even lekker uit kunt waaien, 
hardlopen of de hond uit laten. Loop je de straat aan 
de andere kant uit sta je in een handomdraai in de 
supermarkt en met de auto is het niet ver naar het 
kanaal richting je werk. Over een goede locatie 
gesproken, direct achter het huis is een speelveldje 
en heb je ook nog een vrije ligging. Voldoende 
parkeerplaatsen in de toch al brede straat maken het 
je gemakkelijk. 




Binnen vind je een lichte woonkamer met erker zodat 
je een knusse TV hoek kunt creëren, heb je alle 
ruimte voor een grote eettafel of een bar en kun je 
lekker koken in de in 2021 geplaatste 
inbouwkeuken. De indeling precies zoals jij dat 
prettig vindt. De bar op de foto staat los en is 
verplaatsbaar. Toilet en trap zijn mooi aan de 
achterzijde in de tussenhal te vinden en je hebt ook 
nog zicht op de tuin vanachter het aanrecht. En wat 
dacht je van de nieuwe laminaatvloer is een rustige 
grijstint. De veranda zorgt dat je al vroeg in het 
voorjaar buiten kunt zijn en je fiets en tuinspullen 
staan droog en netjes opgeruimd in de stenen 
berging of het houten tuinhuis.




Aan de kinderen is ook gedacht want ga je door de 
poort de tuin uit sta je direct in de speeltuin zonder 
oversteken. Wel zo veilig. 




Op de verdieping slaap je heerlijk donker en rustig 
door de elektrische rolluiken aan de voor,- en 
achterzijde en op de zolder zijn maar liefst twee 
dakkapellen geplaatst. Extra slaapkamers of de 
ideale werkplek. De geven op de verdieping zijn 
volledig recht zodat je geen ruimte verliest en 
gemakkelijk een kast kunt plaatsen. 




De badkamer is vernieuwd in oktober 2021, zeer 
neutraal, voorzien van een ligbad met 
douchegelegenheid en natuurlijk mag een hangend 
closet niet ontbreken. 







Kortom, veel ruimte, een goede ligging aan de rand van 
het bos en weinig onderhoud door de kunststof kozijnen.




Dat is de Mossel 42. 




Uitblinkers:




- De keuken is vernieuwd in december 2021 
(Keukenconcurrent);

- De badkamer is vernieuwd in oktober 2021;

- Kunststof kozijnen en gevelbekleding (2007, fa. Belisol);

- 2 dakkapellen;

- Rolluikken op de eerste verdieping;

- Oplevering; medio september 2023.









































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rolluiken X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 

Blijft achter Gaat mee Ter overname



De Zet van De Zeeuw.


Een vertrouwde zet.
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