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OMSCHRIJVING
Schitterende uitgebouwde, geschakelde 2-
onder-1 kapwoning met 4 slaapkamers, garage 
en heerlijke tuin gelegen aan het water. De 
woning is recent gemoderniseerd en heeft een 
leuke ligging in woonwijk Othene. Ben je op zoek 
naar een jonge, energiezuinige en instapklare 
woning gelegen op een super locatie? Dan is 
deze woning zeker een bezichtiging waard!




Bouwjaar: 2002

Perceeloppervlakte: 266 m²

Woonoppervlakte: 127 m ²




Indeling:

Inkomhal met meterkast, opgaande trap en 
toiletruimte. Toilet met fonteintje. Stijlvolle 
woonkamer met mooie laminaatvloer, schuifpui 
en open keuken. De woonkamer is uitgebouwd, 
veel ruimte gegarandeerd! De keuken beschikt 
over inbouwapparatuur: Kookplaat, afzuigkap, 
koelkast, combi oven en vaatwasser. Toegang 
naar berging en garage.




1e Verdieping:

Overloop, vaste trap naar 2e Verdieping, 
toegang naar slaapkamers en badkamer. 3 
royale slaapkamers, waarvan één voorzien van 
airco. Luxe badkamer met douche, 
wastafelmeubel en toilet.




2e Verdieping:

Overloop, praktische bergruimte met 
wasmachineaansluiting en c.v.-ketel. Inbouwkast. 
Ruime 4e slaapkamer.























Tuin:

Prachtige onderhoudsvriendelijke tuin met 
berging en vlonder gelegen aan het water. De 
tuin is gelegen op het Westen.




Bijzonderheden:

De woning heeft een zeer nette staat van 
onderhoud. De gehele woning is recent gestukt 
en geschilderd.

Energielabel B











De kozijnen zijn van hout met dubbele beglazing 
en voorzien van rolluiken

Verwarming en warm water middels combi c.v.-
ketel type Nefit

Mechanische ventilatie

Meterkast met voldoende groepen





















Dankzij de 
aanbouw een 
heerlijk ruime 
woonkamer





















Verkoopster aan het woord
Sinds maart 2019 woon ik met veel plezier aan de 
Parelmoerboog in Terneuzen. Toen ik het huis eind 
2018 kocht van naaste familie, was het eigenlijk al 
instap klaar. De badkamer was bijvoorbeeld in 
2017 nog prachtig gerenoveerd. Dat ik wist wie 
de vorige eigenaren waren en wat zij aan het huis 
gedaan hadden, gaf mij bovendien ook veel 
vertrouwen. De afgelopen jaren heb ik met 
behulp van vakkundige mensen het huis kunnen 
voorzien van nog meer comfort.  




Een aanbouw in de keuken/woonkamer was het 
eerste project. Ik ben nog iedere dag blij dat ik dit 
heb laten doen. Het is met oog voor detail 
uitgewerkt, aan de steen van de buitengevel is 
bijvoorbeeld geen verschil te zien tussen de 
bestaande bouw en de aanbouw. Het zicht op 
de tuin, de lichtinval via de schuifpui en natuurlijk 
de extra meters woonruimte zijn voor mij echt een 
groot pluspunt. In dezelfde periode liet ik de hal 
opnieuw stuken en een traprenovatie doen. 
Uiteindelijk heb ik ook een airco laten plaatsen op 
één van de slaapkamers, waardoor de 
temperatuur altijd aangenaam blijft.  




Als start van het tuinproject is in samenwerking 
met de buren, de schutting vernieuwd. Waarna in 
de zomer van 2021 door een hoveniersbedrijf, ook 
de tuin volledig vernieuwd is met nieuwe 
bloembakken, aanplanting en bestrating. 
Daaropvolgend is de houten vlonder volledig 
vernieuwd en het tuinhuis in kunststof gezet met 
als resultaat een praktische en 
onderhoudsvriendelijke tuin. Een prima plek om 
na een dag werk of op een vrije dag te relaxen 
met uitzicht over het water.

 

Het huis is niet alleen voorzien van alle comfort, 
het is ook praktisch gelegen. Nog een leuk 
weetje; binnen een paar meter sta je op de 
Zeedijk of in de polders.  

Ondanks het feit dat ik met veel plezier in de 
Parelmoerboog heb gewoond, heb ik veel sneller 
dan verwacht m’n huis te koop gezet, om een 

droom te gaan verwezenlijken.    

droom te gaan verwezenlijken.    




Ik wens de toekomstige bewoners net zoveel 
wooncomfort en woonplezier toe in deze fijne 
woonomgeving! 



KENMERKEN

SOORT WONING:

EENGEZINSWONING




ENERGIELABEL:

B




BOUWJAAR:

2002




WOONOPPERVLAKTE:

127m²




INHOUD:

512m³




PERCEELOPPERVLAKTE:

266m²



Overdracht

Vraagprijs € 405.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde twee onder 
een kap woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2002

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dakisolatie

Dubbel glas

Spouwmuren

Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 266 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 127 m²

Inhoud 512 m³

Oppervlakte overige inpandige ruimten 25 m²

Oppervlakte externe bergruimte 8 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Tuin

Type Achtertuin

Oriëntering West

Staat Prachtig aangelegd

KENMERKEN



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



LOCATIE OP DE KAART

KOM JIJ HIER 
BINNENKORT 
WONEN?



INTERESSE IN DEZE WONING?

Neem vrijblijvend 

contact met ons op!

Moovs Makelaars en Taxateurs B.V.



Axelsestraat 200


4537 AX, Terneuzen


0115-611489


info@moovsmakelaars.nl


moovsmakelaars.nl


