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Luxe en direct instapklare hoekwoning in het gewilde Grootmede te Middelburg. De woning beschikt over 

verrassend veel ruimte, een eigen carport, 4 slaapkamers en een royale tuin voorzien van meerdere 

bergingen en achterom.   

  

Bij de afwerking van de woning is zichtbaar gekozen voor kwalitatief hoogwaardige afwerking. Zo beschikt 

de woning volledig over kunststof kozijnen, rolluiken op de 1e en 2e verdieping, een zeer luxe keuken, 

strak gestucte plafonds en modern sanitair.  

  

Indeling: aan voorzijde eigen oprit met carport. Via hal toegang tot een verrassend ruim modern toilet, 

trapopgang en woonkamer. De woonkamer maakt direct indruk en is met houten parketvloer en luxe 

inbouwgashaard zeer sfeervol ingericht. Het strak gestucte plafond en de wanden maken dit geheel af. De 

grote raampartijen en de schuifpui zorgen voor veel lichtinval wat het geheel prettig doet aanvoelen. 

Direct in verbinding met de woonkamer is de luxe keuken, voorzien van apparatenwand met o.a. 

ingebouwd koffiezetapparaat, combi-oven, ruime vriezer en koelkast. De kastenwand beschikt over fineer 

houten fronten met een warme uitstraling. In combinatie met de hoogglans greeploze kasten en het 

composiet werkblad oogt het geheel luxe en verzorgd.   

Aangrenzend aan de keuken beschikt men over een praktische bijkeuken, voorzien van vloertegels en 

hoogwaardige inbouwkasten voor praktische bergruimte. Door het niveau van afwerking kan dit echt 

gezien worden als een verlenging van de keuken. Vanuit de woonkamer bereikt u doormiddel van de 

schuifpui de vrij gelegen achtertuin. Door de hoekligging een bijzonder royaal perceel, waar men vrijheid, 

rust en privacy ervaart.   

  

De tuin is sfeervol aangelegd en beschikt over meerdere zonneterrassen en bergingen. Direct aan de 

woning grenzend is een berging aangebouwd, welke door de lengte bijzonder ruim en praktisch is.   

Vraagprijs:  € 249.500  k.k. 
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1e verdieping: via ruime overloop tot 3 keurig verzorgde slaapkamers. Mede doordat de kap pas op de 2de 

verdieping start, zijn alle slaapkamers ruim van formaat. De badkamer is tot het plafond betegeld en 

voorzien van 2e toilet,  douche-badcombinatie en wasmeubel.  

  

2e verdieping: Uniek aan deze woning is de hoogte en mede de ruimte die hierdoor op de 2e verdieping 

wordt gerealiseerd. Naast de overloop met CV-opstelling en wasmachineopstelling bevindt zich hier de 4e 

slaapkamer, tevens de grootste slaapkamer in de woning. De 4e slaapkamers beschikt over een open kap 

met sfeervolle houten balken in het zicht.  

  

De woning is gelegen in het gewilde Grootmede op een zeer centrale locatie in Middelburg. Binnen 

loopafstand van o.a. speel- en sportvoorzieningen in het naastgelegen Meiveld, de kinderboerderij en 

winkelvoorzieningen voor de dagelijkse boodschappen. Ook de ontsluiting naar naastgelegen steden is 

ideaal en binnen 10 minuten sta je met de fiets in het centrum van Middelburg. De woning verkeert in een 

uitstekende staat van onderhoud en is ideaal voor woningzoekenden die op zoek zijn naar luxe en 

comfort.   

  

Nieuwsgierig? Neem dan contact op voor meer informatie. 
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Grootmede 66, 4337 AE Middelburg 

 In de verkoop sinds 19-09-2019 

Overdracht  

 Aanvaarding In overleg 

Bouw  

 Soort woning eengezinswoning 

 Type woning hoekwoning 

 Bouwjaar 1979 

 Soort dak zadeldak 

 Materiaal dak pannen 

Oppervlakten en inhoud  

 Wonen 133 m² 

 Inhoud 496 m³ 

 Perceeloppervlakte 185 m² 

Indeling  

 Aantal kamers/slaapkamers 5 kamers waarvan 4 slaapkamers 

Energie  

 Isolatie Volledig geïsoleerd 

 Verwarming C.V.-Ketel, Gaskachels 

 Warm water C.V.-Ketel 

 Type Cv-ketel HR  

 Bouwjaar CV ketel 1997  

 Eigendom Eigendom 

Buitenruimte  

 Ligging In woonwijk 

 Hoofdtuin Achtertuin 

 Ligging tuin Noord, Oost 

 Achterom  ja  

Bergruimte  

 Schuur/berging Vrijstaand steen  

 Voorzieningen Voorzien van elektra  

Garage  

 Soort garage Carport 

 Voorzieningen   - 
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Als basis voor de koopovereenkomst wordt uitgegaan van een model koopovereenkomst voor een
bestaande eengezinswoning, vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM),
de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis.

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de koper wordt standaard in de
koopovereenkomst een artikel opgenomen waarbij de koper zich verplicht binnen de afgesproken
tijd een waarborgsom te storten op de rekening van de notaris. In plaats van de waarborgsom kan
ook worden volstaan met een bankgarantie. Deze waarborgsom of bankgarantie bedraagt in de regel
10% van de koopsom en strekt ten tijde van de eigendomsoverdracht in mindering op de koopsom.

BEZICHTIGING:

Graag nodigen wij u uit voor een bezichtiging van deze woning. U kunt hiervoor een afspraak maken
via ons kantoor, telefoon (0118) 460300, via onze website of mail: info@schinkeldeweerd.nl

UW REACTIE

Een bezichtiging is ook voor de verkoper een spannende aangelegenheid.
Wij stellen het op prijs als u uw bevindingen uiterlijk een paar dagen na de bezichtiging aan ons
kenbaar wilt maken. Ook als u geen verdere interesse meer hebt in het object.
Bij voorbaat onze dank.

Indien u overgaat tot het overbrengen van een bod is niet alleen het bedrag van belang, maar dient u
ook de voorwaarden aan te geven o.a. de volgende zaken:
- de datum van aanvaarding;
- eventuele overname van roerende zaken;
- eventuele ontbindende voorwaarde(n).

DOCUMENTATIE:
Hoewel deze brochure met nauwkeurigheid en de aan ons ter beschikking staande gegevens is
samengesteld kunnen aan de in deze brochure vermelde maten en gegevens betreffende de
onroerende zaak geen rechten worden ontleend. De bijgevoegde plattegronden zijn indicatief. De
tekeningen kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Deze informatie zal aan meerdere gegadigden aangeboden worden.

Deze brochure is bedoeld om ondersteunende informatie te geven ten behoeve van een uitnodiging
tot het doen van een bod. Er zijn verder geen rechten aan te ontlenen.

Het kopen of verkopen van een woning is niet iets dat je dagelijks doet. Het is dus niet zo vreemd dat
je tijdens het kopen of verkopen van een woning tegen allerlei vragen aanloopt.
Een NVM-makelaar kan de vragen waar je tegenaan loopt beantwoorden. De meest voorkomende
vragen heeft de NVM voor je op een rij gezet.

Meest gestelde vran over het kopen/verkopen van een woning,

BIJZONDERHEDEN:

schinkeldeweerd@outlook.com
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