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LANDHOOFD 54
HELLEVOETSLUIS

VRAAGPRIJS € 350.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
120 m²

PERCEELOPPERVLAKTE
119 m²

INHOUD
473 m³

BOUWJAAR
1996

ENERGIELABEL
A



OMSCHRIJVING

Stel je eens voor...




Een vrije ligging, groen en veel water aan zowel 
voor- als achterzijde. Een speels ingedeelde en 
vooral lichte woning, midden in het centrum van 
Hellevoetsluis. Letterlijk alles om de hoek. 
Verrassend toch?




Je hebt de mogelijkheid om één auto te parkeren op 
jouw eigen oprit, maar ook voor de deur is het 
'gewoon' gratis parkeren.




Deze speelse drive-in woning biedt op de beneden 
verdieping een ruime hal met voldoende ruimte voor 
een garderoberuimte met inpandig de garage. 
Praktisch voor jouw fiets(en), spullen en wasmachine/
droger.




Aan de achterzijde beschik je over een heerlijke 
lichte (tuin)kamer. Door haar enorme raampartij, die 
doorloopt naar boven, heb je bijzonder veel licht. 
Een kamer met mogelijkheden. Een werkkamer, 
praktijk/salon aan huis of speelhoek voor de 
kinderen. Aan jou de keuze. De kamer biedt toegang 
tot de 'stads' achtertuin die door haar ligging op het 
zuidoosten al snel uitnodigt om naar buiten te gaan. 
Je geniet hier van de zon van 's ochtends vroeg tot 
aan het eind van de middag. 




Vanuit de tuinkamer (en ook vanuit de hal) kun je de 
trap nemen naar het woongedeelte op de eerste 
verdieping. Ook hier geldt dat de grote raampartijen 
aan de achterzijde haar werk doen met veel licht én 
zicht. Door de ligging op de eerste verdieping kijk je 
hier vrij weg en kent het toch veel privacy. Dat de zon 
werkt kunnen we opmaken uit het verbruik, slechts 
465 m3 gas per jaar *1.


























De keuken vind je aan de voorzijde, ook vanaf deze kant 
kijk je vrij weg over het nodige groen en waterpartij. Een 
ruime U-opstelling biedt plaats aan de nodige 
inbouwapparatuur (waarvan het overgrote deel de 
afgelopen jaren is vernieuwd), veel bergruimte en een 
goed aantal meters stenen werkblad. Altijd wat te zien als 
je staat te koken. Maar het maakt ook een mooie 
verbinding met jouw gasten aan de eettafel waar meer 
dan voldoende ruimte voor is. Zit jij hier gezellig 
binnenkort te tafelen?




De bovenste verdieping heeft ook genoeg te bieden met 
drie slaapkamers en de badkamer. Neutraal qua kleur, 
zwart-wit, en voorzien van en ligbad met douche, tweede 
toilet, radiator en wastafel.




Op de overloop van de tweede verdieping is de 
stookruimte te vinden met de opstelplaats voor de CV-
ketel (bouwjaar 2007).




Drive-in woning met garage, een speelse indeling en 
alles bij de hand.




Dat is het Landhoofd 54.




Uitblinkers:

-vrij uitzicht over groen en water aan voor- en achterzijde 
woning;

eigen oprit die plaats biedt aan één auto;

-garage (ook inpandig) bereikbaar met opstelplaats 
wasmachine/droger;

-gelegen in het centrum van Hellevoetsluis, alle winkels/
OV voor de deur;

-tuinkamer met mogelijkheden;

-gebouwd in 1996, energielabel A;

-schilderwerk buiten (2018/2023);

-groepenkast vernieuwd, automaat met schakelaars 
(2018);

-oplevering: in overleg (snelle oplevering mogelijk).







*1 Gebaseerd op verbruik eigenaren over 2022 en kan 
niet worden gegarandeerd.









































PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



PLATTEGROND



LOCATIE OP DE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Legplanken slaapkamer X

 - Inloopkast X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - Verduisteringsgordijn Slaapkamer X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - Stellingkasten garage X

 - Werkbank; onder, bovenkasten garage X

 - Plafond ventilators X

 

Woning - Keuken

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 - Vriezer garage X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - Keukenstangen 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

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - Open handdoeken kast X

 

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te 
weten

 - Radiator folie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Bloembakken voortuin X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 

Blijft achter Gaat mee Ter overname



DE ZET VAN DE ZEEUW.


EEN SLIMME ZET.

DE ZEEUW MAKELAARDIJ
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