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WATERLINZE 164
HELLEVOETSLUIS

KOOPSOM € 320.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
83 m²

PERCEELOPPERVLAKTE
0 m²

INHOUD
253 m³

BOUWJAAR
2001

ENERGIELABEL
A



OMSCHRIJVING

Stel je eens voor...




Een uitzicht dat iedere dag anders is en niet gaat 
vervelen. Alle winkels letterlijk aan uw voeten en een 
druk op de knop van de lift verwijderd. Bent u klaar 
voor gelijkvloers wonen? Dit 3 kamer appartement 
van 83 m2 wacht met smart op u. Steek nog deze 
winter de kachel lekker aan en kijk uit tot over het 
Haringvliet. Voor een visje of een lekker stukje kaas is 
winkelcentrum de Struytse Hoeck de aangewezen 
plaats en wist u dat er ook kledingwinkels, 
supermarkten, de Hema en nog ca. 130 andere 
winkels te vinden zijn. Ook openbaar vervoer bevindt 
zich op loopafstand en uw auto parkeert u op eigen 
terrein achter de slagboom. Wel zo veilig. En er is 
altijd plaats want bij het appartement wordt een 
prive parkeerplaats geleverd.




De keuken en het sanitair zijn eenvoudig maar zeker 
functioneel en keurig onderhouden. Er is ruimte voor 
een grote eettafel en het balkon ligt op het zonnige 
zuidwesten evenals de twee slaapkamers. 




Er is een aparte ruimte voor de wasmachine en de 
droger en de hier aanwezige CV- installatie is recent 
vernieuwd. Ook uw voorraad kunt u hier kwijt. Op de 
begane grond is er nog een berging voor de fietsen. 




Het gebouw biedt een goed functionerende 
vereniging van eigenaren waarvan alle relevante 
stukken voor handen zijn op ons kantoor. 




Kortom, een mooi uitzicht, gelegen op de zonkant en 
parkeren op eigen terrein. 




Dat is de Waterlinze 164.




Uitblinkers:




- 4e etage;

- VVE bijdrage € 166,05 per maand inclusief 
parkeerplaats;

- Balkon op het zuidwesten;

- CV- ketel 2018 (Remeha);

- Toren 3;

- Oplevering: per direct.









































PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



HEEFT U INTERESSE 

IN DEZE WONING?

NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!

DE ZEEUW MAKELAARDIJ

Struytse Hoeck 1

3224 HA, Hellevoetsluis
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