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HEULLAAN 42
OUDENHOORN

VRAAGPRIJS € 369.500 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
98 m²

PERCEELOPPERVLAKTE
84 m²

INHOUD
362 m³

BOUWJAAR
2022

ENERGIELABEL
A++++



OMSCHRIJVING

Stel je eens voor...




Dat werkelijk alles nieuw is. Alles is al voor je gedaan. 
De volledige inrichting, de grootste uitbouw is 
geplaatst (2.40m), de tuin is al aangelegd en oh wat 
is het mooi geworden. Zat je er net naast tijdens de 
verkoop van de woningen in de Akkerranden grijp 
dan nu je kans. Plof neer op de bank voor je eigen 
cinewall met haard, spendeer uren lang in de keuken 
met kookeiland en als het straks weer lekker weer is 
dan zet je de openslaande deuren wijd open en zit je 
heerlijk buiten in de zon. Het huis is gebouwd in fase 
1 en daardoor vorig jaar juni opgeleverd. Nog geen 
jaar oud dus!  Met een A++++ label, een 
warmtepomp en zonnepanelen gaan de hoge 
energieprijzen aan deze deur voorbij.




Verkoper heeft er alles aan gedaan om het huis zo 
praktisch mogelijk in te delen waarbij een goede 
combinatie is gemaakt tussen comfort en goed 
gebruik van de ruimte. En het oog wil ook wat 
natuurlijk. Werkelijk alles is op elkaar afgestemd en 
helemaal van nu. Van het aanrechtblad tot de 
badkamer met chique tegels, de stoffering en de 
visgraatvloer op de begane grond.


















































Uiteraard is dit huis gasloos, voorzien van een 
warmtepomp en uitgerust met zonnepanelen. De 
verdieping heeft twee grote slaapkamers te bieden en de 
open ruimte op zolder kan desgewenst nog worden 
ingedeeld met een of twee slaapkamers. Er is al een 
dakvenster geplaatst en de gehele woning is voorzien 
van vloerverwarming dus nergens radiatoren. 




Kortom, nieuw, modern ingericht en gelegen in een 
jonge wijk. 




Dat is de Heullaan.




Uitblinkers:




- Bouwjaar 2021/2022;

- Uitbouw van 2.40 meter;

- Openslaande deuren;

- Cinewall met haard;

- Gasloos en een A++++ label;

- Oplevering: per direct.













































PLATTEGROND



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

 - Inbouwkasten op de slaapkamer X

 - Ikea kasten met blad in de kastenkamer X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - schilderij ophangsysteem X

 - Elektrische haard in de cinewall X

 - Spiegel in de hal en de badkamer X

 - Eettafel zonder stoelen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - Wandplank X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Zonnepanelen X

 

Tuin - Inrichting

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

Tuinaanleg/bestrating X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 

Blijft achter Gaat mee Ter overname



De Zet van De Zeeuw.


Een vertrouwde zet.

DE ZEEUW MAKELAARDIJ

Struytse Hoeck 1

3224 HA, Hellevoetsluis
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