
TE KOOP 

Vraagprijs: € 390.000,- k.k.  

 Ooltgensplaat                    Kerkdreef 2 

Royale vrijstaande woning in een kindvriendelijk en doodlopend straatje in het centrum 

van Ooltgensplaat op 528m² eigen grond. 



Royale vrijstaande woning in een kindvriendelijk en 

doodlopend straatje in het centrum van 

Ooltgensplaat op 528m² eigen grond. 

Iets wat verscholen tussen het groen, op een zeer 

rustige locatie treft u deze goed onderhouden 

vrijstaande woning aan. De woning heeft een 

karakteristiek uiterlijk met z’n gebroken kap en wit 

gestucte muren. 

Via de entree/hal betreedt u deze woning. Op de 

vloer liggen de nog originele plavuizen wat een 

sfeervolle uitstraling geeft. De originele tegelvloer 

loopt door tot in de woonkamer.  

De woonkamer is een heerlijk lichte ruimte met de 

vele raampartijen waar het licht prachtig door naar 

binnenvalt. Het balkenplafond en de openhaard met 

schouw geven een mooie rustieke sfeer.  

De gesloten woonkeuken is voorzien van diverse 

inbouwapparatuur zoals een 4-pits gaskookplaat, 

een afzuigkap, een vaatwasser, een koelkast, een 

vriezer en een elektrische oven. Het geheel is luxe 

afgewerkt met een granieten werkblad. De keuken is 

voorzien van een plavuizen vloer voorzien van 

vloerverwarming. Direct aan de keuken is een 

wasruimte gelegen waar u naast de 

witgoedaansluitingen ook de cv-ketel (Intergas 2012) 

aantreft.  

Via de trapopgang in de entree/hal bereikt u de 

eerste verdieping. De overloop geeft toegang tot 3 

slaapkamers en de badkamer. De badkamer is 

voorzien van een douche, een separaat ligbad met 

jets, een zwevend toilet, een dubbel wastafel en 

mechanische afzuiging. De badkamer is geheel 

betegeld en voorzien van vloerverwarming. 

De tuin is voorzien van bestrating, beplanting en 

grotendeels gras. In de tuin treft u een ruime stenen 

schuur/garage aan. Door de grootte van de tuin 

heeft u altijd wel een plekje in de zon of in de 

schaduw.  

Kortom: bent u op zoek naar een heerlijk gezinshuis 

met veel ruimte in en om de woning op een heerlijk 

rustig locatie in Ooltegensplaat? Maak dan snel een 

afspraak met on som deze woning te komen 

bezichtigen. 



Indeling: 

Entree: 

Originele plavuizen vloer, meterkast, radiator, 

toegang tot kelder en trapopgang. 

 

Toilet: 

Staand, wastafel, radiator en geheel betegeld. 

 

Woonkamer: 

Originele plavuizen vloer, openhaard met 

schouw, radiatoren en balkenplafond. 

 

Keuken: 

4-pits gaskookplaat, afzuigkap, elektrische oven, 

vaatwasser, ruime spoelbak, koelkast, vriezer, 

plavuizen vloer v.v. vloerverwarming, radiator en 

balkenplafond. 

 

Wasruimte: 

Witgoedaansluitingen en cv-ketel (Intergas 2012). 



1ste verdieping: 

Overloop: 

Grenen vloerdelen en radiator. 

 

Slaapkamer 1: 

Laminaatvloer, vaste kastenwand en radiator. 

 

Slaapkamer 2: 

Laminaatvloer en radiator. 



Slaapkamer 3: 

Laminaatvloer en radiator. 

 

Badkamer: 

Douche, ligbad met jets, elektrische 

vloerverwarming, zwevend toilet, mechanische 

afzuiging, dubbel wastafel, spots in plafond en 

geheel betegeld. 



Tuin: 

Gras, bestraat, beplant, vijver(s) en mogelijkheid 

tot een parkeerplaats. 

 

Garage/schuur: 

Steen, elektriciteit, betonnen vloer en meterkast. 

 

Extra’s: 

- Vrijstaande woning; 

- Rustig gelegen; 

- 528m² eigen grond; 

- Keuken in 2020 v.v. vloerverwarming; 

- Keukenapparatuur vernieuwd in 

2019/2020; 

- CV-ketel (Intergas 2012); 

- 3 slaapkamers met de mogelijkheid tot 

een 4de; 

- Ruime garage/berging; 

- Buitenzijde muren en kozijnen geschilderd 

in 2020/2021. 




