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ZEEHELDENPAD 2
HELLEVOETSLUIS

VRAAGPRIJS € 359.500 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
106 m²

PERCEELOPPERVLAKTE
159 m²

INHOUD
358 m³

BOUWJAAR
1989



OMSCHRIJVING

Stel je eens voor...




Dat de kinderen autovrij kunnen spelen om de hoek 
in een van de speeltuintjes en lopend naar school 
kunnen. Jouw nieuwe huis een rustige ligging heeft 
en een diepe tuin waar met gemak een grote 
loungeset en een trampoline in passen en de basis 
dik in orde is. De huidige bewoners zijn klaar voor 
een nieuwe stap en maken misschien wel plaats voor 
jou. Wat denk je van een lichte woonkamer met 
uitzicht op de tuin, vloerverwarming, een open 
keuken met inbouwapparatuur, een opvallend ruime 
hal en 4 slaapkamers. 




De vloer op de begane grond is ideaal met kinderen 
en/of huisdieren en voorzien van vloerverwarming. 
28 m2 geeft ruimte aan elke gewenste opstelling en 
de keuken aan de voorzijde heeft een praktische 
indeling, goede verlichting, veel werkblad en 
natuurlijk inbouwapparatuur. 




In 2022 zijn de wanden op de bovenverdieping 
geschilderd en is er een nieuwe laminaatvloer 
gelegd. Opvallend is het raam op de overloop dat 
zorgt voor een mooie daglichtinval. Aan de voorzijde 
slaapkamer 1, ideaal voor kleinere kinderen of als 
thuiswerkplek. Aan de achterzijde de 
ouderslaapkamer met dakkapel waardoor deze van 
mooi formaat is. De derde slaapkamer heeft een 
groot dakvenster. De badkamer bevindt zich tussen 
de slaapkamers in en is bijzonder praktisch 
ingedeeld. Aan de kleuren en materialen is te zien 
dat deze er al een aantal jaren op heeft zitten en 
zodoende is er alle ruimte om alvast te dagdromen 
over hoe jouw ideale badkamer eruit zal gaan zien. 
Wij helpen je graag met een ontwerp. De huidige 
indeling zorgt ervoor dat je kunt douchen, kunt 
genieten van een bubbelbad en veel bergruimte 
hebt in het wandmeubel. Op de overloop is een 
aparte toiletruimte aanwezig. 




















De zolder biedt plaats aan de wasmachine, de droger en 
de cv- installatie. Daarachter vind je een 4e slaapkamer 
met twee dakvensters. Het dak, de muren en de vloer zijn 
geïsoleerd dus je zit er warmpjes bij. Het schuine dakvlak 
is ideaal om zonnepanelen op te plaatsen en het hele 
huis is voorzien van dubbel glas. 




De tuin ligt op het zuidwesten, heeft een achterom en 
een fietsenberging. Met 14 meter diepte is er altijd een 
plek in de zon of de schaduw te vinden en kunnen 
meerdere zithoeken worden gemaakt. De tuin is 
omheind met stevige schuttingen en voorzien van 
sierbestrating. Met recht, onderhoudsvriendelijk.




Kortom, een fijne plek voor je gezin met alle ruimte om 
hier en daar je eigen ideeën toe te passen zonder dat 
grote verbouwingen nodig zijn.




Dat is het Zeeheldenpad.




Uitblinkers:




- Rustige ligging;

- Diverse speelveldjes vlakbij;

- Schilderwerk buitenzijde 2021;

- Schilderwerk binnenzijde 2020;

- Vloerverwarming op de begane grond;

- In 2020 is de vloer op de verdieping vernieuwd; 

- Oplevering 4e kwartaal, medio november 2023.











































PLATTEGROND



PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - jacuzzi/whirlpool X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Bebouwing

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

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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