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HELLEVOETSLUIS

VRAAGPRIJS € 835.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
156 m²

PERCEELOPPERVLAKTE
693 m²

INHOUD
624 m³

BOUWJAAR
2000

ENERGIELABEL
A



OMSCHRIJVING

Stel je eens voor...




Vrijstaand wonen op een ruim perceel van 693 m2 in 
een van de meest gewilde wijken van Hellevoetsluis. 
Een rustige plek maar ook de ideale uitvalsbasis voor 
mogelijkheden buiten de deur. Lopend naar de 
supermarkt, je boot die in één van de havens ligt, 
middelbare scholen en sportverenigingen om de 
hoek. Maar ook voor een schitterende wandeling 
langs het Haringvliet. Net als dat je in Hellevoetsluis 
via de wallen zo de Vesting in loopt voor een hapje 
en een drankje.




De rust komt terug in de ruime opzet van de wijk en 
de grootte van het kavel. Een buurt waar de kinderen 
vlak voor de deur kunnen spelen, waar je de auto's 
op eigen terrein parkeert en waar je gezin in alle rust 
kan opgroeien.




Aan duurzaamheid is ook gedacht. Zo zijn in 2016 en 
2020 zonnepanelen geplaatst. In totaal 28 stuks, 
goed voor circa 5.250 KWh opbrengst per jaar. Door 
de jonge leeftijd van de woning is dit gecombineerd 
met een warmtepomp en een CV-ketel (hybride 
systeem). Dit betekent een lage elektriciteitsrekening 
en beperkt gasverbruik. We willen toch allemaal 
energielabel A?




De woning zelf heeft uiteraard ook genoeg te 
bieden. Bij binnenkomst in het woongedeelte valt 
het volgende direct op; licht en zicht. Zicht op de 
groene achtertuin middels twee glazen vouwwanden 
die geplaatst zijn bij het eetgedeelte. Het vele licht is 
prettig en maakt de verbinding van binnen naar 
buiten. Mede doordat de glazen vouwwanden 
volledig opengezet kunnen worden. Neem plaats in 
één van de fauteuils om te genieten van de zon en 
de vrije ligging en al het groen van de tuin. 
Grenzend aan deze heerlijke ruimte heb je de 
beschikking over twee ruime terrassen waar je de 
gehele dag geniet van zon. Wordt het je te warm? 
Met een dubbele buitenzonwering is ook daar aan 
gedacht. Geniet jij van alle mooie kleuren die de tuin 
straks laat zien en waar de zomer kan beginnen?












Aan de voorzijde het woongedeelte met erker dat een 
beschutte ligging kent door de groene haag. Door de 
diversiteit aan ramen is het een heerlijke lichte ruimte wat 
toch veel privacy kent. 




Aan de achterzijde, in het verlengde van het eetgedeelte, 
vind je de keuken die is voorzien van alle gemakken. Zo 
maak je gebruik van een quooker. Maar ook de 
stoomoven is de ideale hulp in de keuken. Uiteraard mag 
een inductie kookplaat en afzuigkap niet ontbreken. 
Strakke lijnen, greeploos en afgewerkt met een fraai 
stenen blad. Uitgevoerd in een neutrale kleurstelling, 
zwart-wit. Vanuit de keuken heb je toegang tot de 
bijkeuken, wel zo praktisch toch? Deze keukenopstelling 
biedt plaats aan de wasmachine, droger, 
vaatwasmachine en koelkast/vriezer. En is zowel vanuit 
de garage als middels een loopdeur via de achtertuin te 
bereiken.




De verdiepingen bieden ruimte, mede door haar rechte 
gevels op de eerste verdieping. Daarnaast is op de 
eerste verdieping gekozen voor twee bijzonder ruime 
slaapkamers (in plaats van origineel drie) waardoor aan 
de voorzijde een slaapkamer met grote inloopkast is 
gecreëerd. Alle plek voor jouw kleding, schoenen en 
alles gesorteerd op kleur. Wie wil dat nou niet? Vanuit 
deze slaapkamer heb je toegang tot het balkon. Met 
twee slaapkamers op de eerste en een derde slaapkamer 
op de tweede verdieping, variërend van 15 m2 tot 23 m2 
(met inbouwkast), kan de maatvoering bovengemiddeld 
genoemd worden. 






































Zo'n 6 jaar geleden is de badkamer volledig 
vernieuwd. Aardse tinten, grote tegels en een ruime 
opstelling. Wat plaats biedt aan een inloopdouche 
van goed formaat, wastafelmeubel met twee kranen, 
radiator en tweede toilet. En een raam voor de 
nodige natuurlijke ventilatie.




Ruim opgezette wijk, aan verduurzaming is gedacht 
en een strakke afwerking.




Dat is de Palissade 4.




Uitblinkers:

-perceel van 693 m2 met een ligging op het zuiden;

-twee glazen (metalen) vouwwanden in het 
eetgedeelte die gedeeltelijk of volledig open 
kunnen (2016);

-gevelreiniging uitgevoerd (2018);

-badkamer met vloerverwarming vernieuwd (2016);

-toilet begane grond vernieuwd (2021);

-warmtepomp met hybride ketel (2020);

-zonnepanelen 2016 (16 stuks) en 2020 (12 stuks) 
met opbrengst circa 5.246 KWh per jaar;

-woning is volledig geïsoleerd en voorzien van 
dubbel glas;

-slaapkamer tweede verdieping v.v. wastafel, ideaal 
met gasten (2021);

-aansluiting voor laadpaal auto is aanwezig (laadpaal 
ter overname);

-op loopafstand van de Vesting, supermarkt, 
middelbare scholen, jachthaven en Haringvliet;

-oplevering; in overleg.





















































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 - Losse hanglamp zolder X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kasten in inloopkast X

 - Huiskamer, kantoor, garage X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - Shutters in keuken, plisségordijnen woonkamer X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 - koffiezetapparaat X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - Wijnkoelkast X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

Kluis X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Zonnepanelen X

Oplaadpunt elektrische auto X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 - geiser X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Robotmaaier X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

 

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) X

 

Blijft achter Gaat mee Ter overname



DE ZET VAN DE ZEEUW.


EEN SLIMME ZET.
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