
4382 WZ VLISSINGEN

DYNAMOWEG 3

VRAAGPRIJS € 649.000 K.K.

194 m² wonen 5 slaapkamers 2012 1068 m² perceel



Meer weten? Informeer bij een van onze makelaars!

OVER ONS

DE SERVICE VAN VROEGER

MET DE KENNIS VAN NU

Bijna 40 jaar actief als makelaar in Rotterdam en als team meer dan 80 jaar ervaring in de


makelaardij. Wij kennen Rotterdam als onze broekzak en Rotterdam kent ons. Bij ons staan


aandacht, kwaliteit en service op maat centraal. En dat merk je!


We houden ervan om onze handen uit de mouwen te steken! Daarom zetten we altijd een


stap extra bij de aan- of verkoop van jouw woning. Je woning online plaatsen of het bestaande aanbod


uitpluizen is voor ons slechts het begin, daarna komt het echte werk.


En, om ervoor te zorgen dat we echt weten wat er speelt zijn we actief in de wijk, staat persoonlijk


contact centraal, komen we gewoon bij jou thuis en hechten we veel waarde aan uitgebreide intakes.


Want pas als we je echt goed kennen, kunnen we jouw woonwens realiseren.

ONS TEAM

zuidstad.nl

Bekijk ons complete

verhaal met onze

bedrijfsvideo op

CHECK ONZE TIPS!

Maak een gratis zoekopdracht 


aan op onze website.

Volg ons op social media voor 


vooraankondigingen van nieuw 

woningaanbod.
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BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN

OVERDRACHT
Vraagprijs € 649.000 k.k.

Oplevering Beschikbaar

BOUWVORM
Soort object eengezinswoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 2012

Soort dak plat dak

Ligging aan rustige weg, bedrijventerrein

OPPERVLAKTEN EN INHOUD
Woonoppervlakte 194 m²

Overige inpandige ruimte 143 m²

Gebouwgebonden buitenruimte -

Externe bergruimte -

Inhoud 1000 m³

Perceeloppervlakte 1068 m²

INDELING
Aantal kamers 6 (waarvan 5 slaapkamers)

Aantal woonlagen 2

Voorzieningen mechanische ventilatie, airconditioning

ENERGIE

Isolatie muurisolatie, dubbel glas

Verwarming warmtepomp



Kadastrale aanduiding Gemeente Vlissingen, sectie K, 1043

Eigendomssituatie Volle eigendom

Ligging aan rustige weg

Tuin geen tuin

Parkeergelegenheid op eigen terrein

KADASTRALE GEGEVENS

BUITENRUIMTE

BEKIJK HIER DE WONINGKENMERKEN
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LEES ALLES OVER DYNAMOWEG 3

PRACHTIGE MULTIFUNCTIONELE WOON/WERK/KANTOORRUIMTE UIT 
2012,

ook in te richten als woon-/werkobject, gelegen overige vertrekken


op een ruim perceel van ca. 1.068 m² op het woon- * Twee kantoorruimten


en bedrijventerrein Edisonpark aan de haven van 


Vlissingen! Het object telt twee lagen en beschikt 

over diverse praktische werkruimten en 

uitstekende voorzieningen. 





Het buitenterrein aan de voorzijde is royaal van 

opzet en heeft voldoende parkeerplaatsen, terwijl 

ook rond het object de buitenruimte verzorgd is 

aangelegd, compleet met een fietsenstalling. 





Naast de diverse kantoor- c.q. werkruimten is er 

een separate garage. Vanuit de royale 

ontvangstruimte met receptie heeft u toegang naar 

de overige ruimten. Een trapopgang naar de eerste 

verdieping brengt u naar een overloop welke leidt 

naar kantoorruimten. 






 Indeling:
 * Garage en bedrijfsruimten ca. 148 m²




 * Entree en ontvangst ca. 31 m²



Begane grond:
 * Kantoor ca. 135 m²



 


* Buitenruimte met parkeergelegenheid en 

omliggende tuinen. 


* Garage met een entree middels overheaddeur.


* Kantoor-entree met receptie en royale 

ontvangstruimte;  


* Bedrijfsruimte. 


* Keukenruimte met verzorgde keukenopstelling 

en toegang naar de:


* Kantine.


* Toiletruimte






 Eerste verdieping:





* Trapopgang naar de overloop.


* Via een tussenhal heeft u toegang naar de 

Object en voorzieningen:





* Traditioneel gebouwd object met gemetselde 

gevels, spouwmuren, betonnen vloeren en een plat 

dak met bitumineuze bedekking.


* Degelijke afwerking van het geheel met 

tegelvloeren, tapijt en houten binnendeuren.


* Airco-voorzieningen, hybride warmtepompen 

met zonnepanelen, mechanische ventilatie, 

databekabeling, brandhaspels en overheaddeur. 


* Parkeerterrein met elektrische poort en 

voldoende parkeermogelijkheden (ca. 10 plaatsen).






 Afmetingen:





* Perceel ca. 1.068 m²


Bestemming:





* Bestemmingsplan  'Stedelijk Bedrijventerrein 

Vlissingen' waarbij bestemming wonen in 

combinatie met bedrijf mogelijk is. Voor een 

uitgebreide inhoud omtrent deze bestemming 

informeert u bij ons kantoor of 

www.ruimtelijkeplannen.nl.

VRAAGPRIJS € 649.000 K.K.
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PLATTEGROND BEGANE GROND

Aan de maatvoering in deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. Sanitair en/of keuken zijn globaal ingetekend en kunnen verschillen met 
de werkelijkheid. Te allen tijde de maten nameten in het werk. © Zuidstad Makelaars B.V.
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PLATTEGROND EERSTE VERDIEPING

Aan de maatvoering in deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. Sanitair en/of keuken zijn globaal ingetekend en kunnen verschillen met 
de werkelijkheid. Te allen tijde de maten nameten in het werk. © Zuidstad Makelaars B.V.
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KOM LANGS VOOR EEN KOPJE KOFFIE!

ZUIDSTAD MAKELAARS

STREVELSWEG 639, 3083 LR ROTTERDAM

010-240 41 42 | info@zuidstad.nl

zuidstad.nl

NEEM GERUST 

CONTACT MET 


ONS OP!


