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MUIDERSLOTPAD 6
HELLEVOETSLUIS

VRAAGPRIJS € 350.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
83 m²

INHOUD
261 m³

BOUWJAAR
1994

ENERGIELABEL
B



OMSCHRIJVING

Stel je eens voor...




Altijd zon op het balkon en plaats genoeg voor een 
eettafel of loungeset. Hier zie je nog eens wat door 
de vrije ligging met uitzicht richting het 
winkelcentrum. De bushalte, het politiebureau en 
alle winkels op loopafstand. Iets kleiner gaan wonen 
maar dichtbij de voorzieningen is hier helemaal aan 
de orde. Door de hoekligging biedt dit appartement 
een zee aan daglicht in de woonkamer en beide 
slaapkamers en daarnaast heeft het erg veel 
praktische ruimte om spullen op te bergen, zijn er 
twee toiletten en kun je spelen met de inrichting.




Een kopje koffie drinken met de krant kan aan een 
grote eettafel in de keuken of in de erker en voor de 
zithoek zijn ook diverse mogelijkheden. Alles met 
zicht naar buiten en de twee grote schuifpuien 
maken dat het in de zomermaanden lekker luchtig is 
in huis. Zit je binnen dan hoor je niets van buiten 
maar er is wel altijd een wisselend uitzicht door het 
verkeer op de weg. Diverse bomen voor het huis 
zorgen in het voorjaar en de zomer voor een groene 
toevoeging. 




De inbouwkeuken is al aardig wat jaren oud maar er 
is recentelijk geïnvesteerd in nieuwe Bosch 
apparatuur. De vaatwasmachine (2020), de 
inductiekookplaat (2019) en de combi- magnetron 
(2021) zijn vernieuwd en aangeschaft bij Van den 
Berg Keukens. Daarnaast biedt de keuken een 
vriezer, een koelkast, een spoelbak en voldoende 
bovenkastjes om alle keukenspullen netjes op te 
bergen. Liever een servieskast, geen probleem. De 
lange wand in de woonkamer biedt ook daar een 
plekje voor. 




De vloer in de woonkamer is voorzien van parket en 
verder is er gekozen voor laminaat dat doorloopt in 
het gehele appartement. 




















De twee slaapkamers liggen aan de westzijde langs het 
fietspad en de badkamer heeft zowel een ligbad en een 
inloopdouche voor wie niet kiezen kan. 




Twee wastafels en een extra closet in de toch al niet 
beperkte ruimte zorgen dat deze ook goed toegankelijk 
is voor mensen die minder goed ter been zijn. De grote 
slaapkamer heeft een eigen balkon met hordeur. 




In de gang zijn de toiletruimte en de ruimte met de 
wasmachine en de cv- ketel te vinden. 




Kortom, praktisch, licht en een altijd wisselend uitzicht.




Dat is Muiderslotpad 6.




Uitblinkers:




- Vrij uitzicht;

- ligging op het zuidoosten;

- Screens;

- Inbouwkast slaapkamer blijft;

- Berging op de begane grond;

- Oplevering; in overleg flexibel bespreekbaar.

























































PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Inbouwkast kleine slaapkamer X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - parketvloer X

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - planchet X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Screens X

Rolluiken X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Blijft achter Gaat mee Ter overname



De Zet van De Zeeuw.


Een vertrouwde zet.
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