
TE KOOP 

Vraagprijs: € 295.000,- k.k.  

 Sommelsdijk                  Pimpelmees 32 

Aan de buitenrand van Sommelsdijk gelegen goed onderhouden en instapklare 

hoekwoning met diepe achtertuin in de kindvriendelijke ‘Vogel’ wijk. 



Aan de buitenrand van Sommelsdijk gelegen goed 

onderhouden en instapklare hoekwoning met 

diepe achtertuin in de kindvriendelijke ‘Vogel’ 

wijk. 

 

Doordat de woning zo goed is onderhouden is 

deze eigenlijk direct te betrekken.   

Via de voortuin betreedt u de woning. De entree/

hal met meterkast geeft toegang tot de 

woonkamer. De woonkamer beschikt over een 

PVC-vloer die naadloos doorloopt in de keuken. 

De keuken in L-opstelling met separate 

apparatenwand is aan de achterzijde van de 

woning gelegen. De keuken beschikt over diverse 

inbouwapparatuur zoals een vaatwasser, een 4-

pits gas op glas kookplaat, een afzuigkap, een 

combimagnetron en een koelkast. 

De trapopgang en het toilet treft u in het achter 

portaal aan. Via de trapopgang bereikt u de 

eerste verdieping. De overloop geeft toegang tot 

3 slaapkamers en de badkamer. 

De badkamer is voorzien van een inloopdouche, 

een zwevend toilet, elektrische vloerverwarming, 

een wastafel, een spiegel, een radiator en spots 

in het plafond. 

Via de vlizotrap bereikt u de royale bergzolder. 

Hier treft u naast heel veel bergruimte ook de cv-

ketel (Intergas 2013) aan. 

De achtertuin mag met recht royaal genoemd 

worden. De achtertuin heeft een diepte van ca. 

15 ½ meter en een breedte van ca. 7 meter. 

Achter in de tuin treft u nog een stenen en een 

houten berging aan. Verder beschikt de tuin over 

een eigen achterom, een vijver, elektriciteit en is 

nagenoeg geheel bestraat. 

 

Kortom: bent u op zoek naar een instapklare 

hoekwoning in een van de populairste 

woonwijken van Sommelsdijk? Maak dan een 

afspraak met ons om deze woning te komen 

bezichtigen. 



Indeling: 

Entree: 

Meterkast en PVC-vloer. 

 

Woonkamer: 

PVC-vloer, markies en radiator. 

 

Keuken: 

Vaatwasser, enkele spoelbak, 4-pits gas op glas 

kookplaat, afzuigkap, pannencarrousel, koelkast, 

combimagnetron en PVC-vloer. 

 

Achter portaal: 

Trapopgang, trapkast, PVC-vloer en radiator. 

 

Toilet: 

Zwevend, geheel betegeld, wastafel en radiator. 



1ste verdieping: 

Overloop: 

Tapijt. 

 

Slaapkamer 1: 

Laminaatvloer, rolluik en radiator. 

 

Slaapkamer 2: 

Tapijt, rolluik en radiator. 



Slaapkamer 3: 

Laminaatvloer en radiator. 

 

Badkamer: 

Inloopdouche, zwevend toilet 

witgoedaansluitingen, wastafel, spiegel, 

elektrische vloerverwarming, radiator en spots. 

 

Bergzolder: 

Vlizotrap, Velux dakvenster, bergruimte en cv-

ketel (Intergas 2013). 



Voortuin: 

Deels bestraat, deels grind en deels beplant. 

 

Achtertuin: 

Vijver, bestraat, elektra en eigen achterom. 

 

Houten berging: 

Elektra en betonnen vloer. 

 

Stenen berging: 

Elektra en betonnen vloer. 

 

Extra’s: 

- Gelegen in de kindvriendelijke ‘Vogel’ wijk 

in Sommelsdijk; 

- Instapklare hoekwoning; 

- Diepe achtertuin van ca. 15 ½ meter bij ca. 

7 meter; 

- Rolluiken; 

- 2de toilet aanwezig; 

- Grote bergzolder; 

- 2 bergingen; 

- 3 slaapkamers. 




