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LARGOSTRAAT 16
HELLEVOETSLUIS

VRAAGPRIJS € 369.500 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
116 m²

PERCEELOPPERVLAKTE
160 m²

INHOUD
401 m³

BOUWJAAR
2000

ENERGIELABEL
A



OMSCHRIJVING

Stel je eens voor...




Een moderne en goed geïsoleerde woning met een 
diepe tuin van wel 15 meter. Aan zon geen gebrek. 
En de wijk is netjes en gezellig, een plek waar je je 
kinderen fijn kunt laten opgroeien. Scholen en BSO 
binnen handbereik en het buurtwinkelcentrum om 
de hoek voor de dagelijkse boodschappen.




Het huis is zoals gezegd ideaal voor een gezin. Een 
lichte woonkamer met openslaande deuren, alle 
ruimte om te spelen en z'n handige voorraadkast 
onder de trap waar je ook speelgoed in kunt 
plaatsen. De keuken is 2.90 m breed en daardoor 
geschikt om de eettafel in de keuken te plaatsen. Wil 
je liever een kookeiland of een U- opstelling, er is 
ruimte voldoende. Een echte woonkeuken dus. De 
huidige inbouwkeuken is geplaatst direct na de 
oplevering van het huis en heeft er dus al een aantal 
dienstjaren op zitten. Extra leuk om je eigen ideeën 
en wensen op deze ruimte los te laten. Je krijgt van 
ons je eerste aanzetje in de vorm van een 
keukencheque.




De wanden en het plafond zijn vorig jaar glad 
gestukadoord en geschilderd in neutrale kleuren. 




Op de verdieping zijn alle gevels recht waardoor de 
ruimte optimaal gebruikt kan worden. Naast 3 
slaapkamers vind je hier natuurlijk de badkamer die 
is uitgerust met een ligbad, aparte douchecabine, 
wastafelmeubel en een raam. De wanden zijn tot 
bovenaan betegeld in een neutrale kleurstelling. In 
2022 is de vloer op de verdieping vernieuwd. De 
bovenste woonlaag beschikt over een grote 4e 
slaapkamer met een dakvenster. De mogelijkheid 
bestaat om hier meerere kamers te realiseren. 
Uiteraard vind je hier ook alle aansluitingen voor de 
wasmachine, droger en de CV- installatie.




Van de tuin word je al helemaal blij want die is en 
diep en zonnig. Een stenen berging voor alle fietsen 
en een zonnescherm voor als je even geen zon wilt.




Kortom, een moderne en ruime gezinswoning in een 
gewilde wijk.




Dat is de Largostraat 16.




Uitblinkers:




- Achtertuin van 15 meter diep;

- 4 slaapkamers;

- Glad gestukadoorde plafonds;

- Openslaande deuren;

- Voldoende parkeergelegenheid in de straat;

- Schilderwerk binnen uitgevoerd in 2022;

- Oplevering: per direct.
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KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



HEEFT U INTERESSE 

IN DEZE WONING?

NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!
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3224 HA, Hellevoetsluis
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