
TE KOOP

's Gravenmeet 33, Burgh-Haamstede
Richtprijs € 375.000 k.k.

Makelaarskantoor Bremavo

Stationsweg 35

3331 LM  Zwijndrecht

078-6122800

www.bremavo.nl

info@bremavo.nl



“Kom binnenkijken!”



> Kenmerken
Woonoppervlakte



 109 m²




Perceeloppervlakte


 253 m²




Inhoud


 448 m³




Bouwjaar


 1994

> Omschrijving
ZEELAND   -    INSTAPKLAAR    -     RUIME TUIN




In het gezellige Burgh-Haamstede is deze nette twee-onder-één-
kapwoning met garage gesitueerd. Deze woning ligt in een autoluw hofje 
met voldoende groen rondom het huis. De riante tuin is ca. 11,5 x 10 meter 
inclusief achterom en op het zuidwesten gericht en heeft een vrij zicht aan 
de achterzijde. De woning ligt in nabijheid van diverse voorzieningen zoals 
winkels, terrasjes en sportverenigingen. Het strand is op 10 min. 
fietsafstand en bos en duin bereikbaar op 5 min. loopafstand.




Indeling: 




Entree/hal met het toilet, de meterkast en een afgewerkte garderobekast 
met schuifdeuren. 

De sfeervolle woonkamer (5,70 x 5,00) heeft een prettig lichtinval door de 
vele ramen en is voorzien van een mooie afwerkte PVC-vloer, en gestucte 
wanden. 

Grenzend aan de woonkamer en binnendoor zijn de achterhal, bijkeuken 
en garage te bereiken. 

Garage (ca. 6,50 x 3,55) met verwarming voorzien van een minibar, 
bijkeuken voorzien van wasmachine- en droger aansluiting. Toegang tot de 
achtertuin. 




De keuken staat in half open verbinding met de woonkamer. De moderne 
witte keukeninrichting heeft aan beide zijden een grijs aanrechtblad met 
ruime opbergmogelijkheden. Voorzien van een 4-pits gaskookplaat, 
afzuigkap, oven, koel/vries combinatie en een vaatwasser. 




Op de 1e verdieping geeft de overloop toegang tot de slaapkamers en de 
badkamer. 

- De 1e slaapkamer (3,77 x 2,75)  is gesitueerd aan de voorzijde.

- De 2e slaapkamer (3,97 x 2,75)  bevindt zich aan de achterzijde.

- Ook de 3e slaapkamer (2,93 x 2,55) bevindt zich aan de achterzijde en 
beide slaapkamers aan de achterzijde zijn voorzien van een dakkapel.

De badkamer (2,68 x 2,12) is geheel wit betegeld en uitgevoerd met een 
wastafel, ligbad, toilet en inloopdouche. De badkamer is afgewerkt met 
een designradiator en Velux dakraam.






Vaste trap naar de 2e verdieping. Op de zolderetage bevindt zich de 
voorzolder voorzien van een laminaatvloer en opstelplaats c.v.-ketel.

- 4e slaapkamer en kleine kantoorruimte op de overloop, 2 
dakvensters en een zijraam.




Algemeen: 

- Schilderwerk 2020/2021;

- Vloerverwarming op de begane grond in de woonkamer, keuken, hal 
en het toilet; 

- Platte dak recent nagekeken (2021);

- Aangebouwde garage;

- Op eigen oprit plek voor 2 auto's

- Tuin op het zuidwesten (ca. 11,5 x 10 meter) met achterom; 

- Openbare parkeerplaats achterzijde;

- Bouwjaar 1994;

- Geheel goed geïsoleerd

- Oplevering 1 mei 2022




PRIJSINDICATIE : € 375.000,-- K.K.




Burgh-Haamstede:

Dit dorp, met ruim 4.400 inwoners, is een prachtig en uitgestrekt 
gebied, gelegen tussen strand en bossen en er heerst een gezellige 
bedrijvigheid met veel vermaak. In het dorp zijn talloze voorzieningen 
aanwezig, waaronder openbaar vervoer, horecagelegenheden en een 
rijk verenigingsleven. Een combinatie van wonen in het rustige en 
natuurrijke Zeeland en (blijven) werken in de drukke Randstad is een 
variant die vaak toegepast wordt. Rotterdam is slechts op drie 
kwartier autorijden te bereiken. Het dorp is ook gericht op jonge 
gezinnen en kinderen. Zo zijn er twee basisscholen (een christelijke 
en een openbare), een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf.

































> Plattegrond Ontdek de begane grond,



> Plattegrond de eerste verdieping



> Plattegrond en de 2e verdieping.













> Kadaster Ontdek het perceel...

van 's Gravenmeet 33



“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”



INTERESSE
in deze woning?

Neem gerust contact met ons op!
We helpen je graag verder.

078-6122800

www.bremavo.nl

info@bremavo.nl

Makelaarskantoor Bremavo

Stationsweg 35

3331 LM  Zwijndrecht


