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HELLEVOETSLUIS

VRAAGPRIJS € 599.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
119 m²

PERCEELOPPERVLAKTE
299 m²

INHOUD
502 m³

BOUWJAAR
1989



OMSCHRIJVING

Stel je eens voor...




Vrijstaand wonen met dé ideale vrije ligging aan de 
rand van Den Bonsen Hoek, grenzend aan de 
Oostdijk. En dat in combinatie met een schitterende 
afwerking, in 2021 is namelijk de gehele woning 
helemaal naar nu gehaald. Gestuukte wanden en 
plafonds, een zwarte keuken, PVC visgraat vloer en 
nieuw sanitair. Helemaal af.




De aankomst in de wijk is prettig, het kent namelijk 
alleen bestemmingsverkeer en aan de achterzijde vrij 
aan de Oostdijk. Om de hoek speeltuintjes en een 
park. Dé ideale plek voor jou (en je gezin). Maar ook 
praktisch want scholen, kinderopvang en 
winkelcentrum is allemaal op loopafstand te vinden. 
Parkeren doe je op eigen terrein en grenzend aan de 
parkeerplaats heb je toegang tot jouw garage met 
elektrische deur.




Bij binnenkomst ervaar je direct dat de woning 
kortgeleden volledig is vernieuwd, nog géén twee 
jaar geleden. Een strakke afwerking door het 
stucwerk en een prachtige PCV visgraat vloer die 
verder doorloopt in de living. De aluminium zwarte 
deur geeft toegang tot de living waarbij zonder 
twijfel de keuken aan de voorzijde de echte 'eye-
catcher' is. Strakke lijnen, zwart, inbouwspots en een 
kookeiland. En uiteraard voorzien van al het 
gewenste comfort. Sta jij hier binnenkort te koken?








































Grenzend aan de keuken heb je meer dan voldoende 
ruimte voor een grote eettafel. De tuingerichte 
woonkamer biedt middels openslaande deuren toegang 
tot de achtertuin met een ligging op het zuidwesten. Dit 
betekent dat je in de loop van de ochtend tot 
zonsondergang kunt genieten van de zon. En praktisch 
ook, want zo kun je met (nog te plaatsen) zonnepanelen 
voorzien in je eigen stroomvoorziening. Door haar 
ligging aan de rand van de wijk zit je heerlijk vrij in de 
achtertuin. Er is meer dan voldoende ruimte om invulling 
te geven aan de gewenste indeling met een terras, een 
gazon of plek voor je BBQ. Vanuit de tuin heb je toegang 
tot de bijkeuken/garage en aan beide zijdes kun je langs 
de woning lopen.




De garage is vanuit de hal te bereiken, die weer toegang 
geeft tot de bijkeuken. In gebruik als wasruimte en plek 
voor jouw voorraad.




De prachtige afwerking wordt vervolgd op de 
verdieping, ook hier is alles voorzien van stucwerk, een 
PVC vloer en nieuwe tussendeuren. Door de extra 
slaapkamer boven de garage biedt deze woning vier 
slaapkamers. Ideaal als gezinswoning maar ook voor een 
eventuele thuiswerkplek. Mogelijkheden genoeg. De 
vaste kozijnen van de slaapkamers zijn voorzien van 
elektrische rolluiken en de hoofdslaapkamer is uitgerust 
met airconditioning. Praktisch met warme dagen en/of 
onregelmatige diensten.










































Door het plaatsen van een dakkapel is de badkamer 
groter én lichter geworden. De in 2021 vernieuwde 
badkamer heeft dan ook de beschikking over een 
inloopdouche én ligbad. Uiteraard met een groot 
wastafelmeubel. Alles is afgewerkt in de kleuren van 
nu; grote tegels in wit-grijs en zwarte materialen. Het 
toilet is separaat te vinden op de overloop. Uiteraard 
afgewerkt in dezelfde stijl en materialen als de 
badkamer.




De tweede verdieping, met dakvenster, is te 
bereiken middels vlizotrap en biedt van voor tot 
achter veel bergruimte. Dit is tevens de ruimte waar 
de CV-ketel staat (bouwjaar 2017).




Vrijstaand wonen, een vrije ligging en schitterend 
afgewerkt in 2021.




Dat is de Piet Heynstraat 27.


























































Uitblinkers:

-begane grond voorzien van vloerverwarming (6 
groepen, hoofdverwarming);

-begane grond PVC visgraatvloer en eerste verdieping 
PVC vloer;

-gehele woning voorzien van stucwerk wanden en 
plafonds;

-verlaagd plafond met inbouwspots op de begane 
grond;

-woning voorzien van nieuwe tussendeuren, deur hal 
zwart aluminium deur met glas;

-begane grond en slaapkamers boven woonhuis 
beschikken over elektrische rolluiken (met app te 
bedienen) (2021);

-dakkapel geplaatst in badkamer met kunststof kozijnen 
met HR++ glas (2021);

-kozijnen woonhuis voorzien van HR++ glas met roosters 
(2022);

-airconditioning in hoofdslaapkamer achterzijde (2021);

-groepenkast vernieuwd, automaat met schakelaars 
(2021);

-bitumen dakbedekking garage/bijkeuken (2012) en 
dakkapel (2021);

-keuken: koelkast, vriezer, vaatwasmachine, 
inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging en twee 
combi-ovens (2021);

-sanitair: toilet begane grond, toilet eerste verdieping en 
badkamer vernieuwd (2021);

-oplevering: in overleg (voorkeur verkoper tweede helft 
juli 2023).











































































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Inbouwkast X

 - Losse kinderkasten X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - vitrages X

 - lamellen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad 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

Airconditioning X

Rolluiken X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - vlaggenmast(houder) X

 

Blijft achter Gaat mee Ter overname



DE ZET VAN DE ZEEUW.


EEN SLIMME ZET.
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