
Ravenstein 28, KRUININGEN
€ 2.000,- h.p.m.



Woningen

Nieuwbouw

Hypotheken & verzekeringen

Bedrijfsonroerend goed



Kenmerken en gegevens

Bouw

Soort woonhuis  Tussenverdieping

Soort bouw  Bestaande bouw

Bouwjaar  2011

Soort dak  plat

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlakten
Wonen  119 m²

Externe bergruimte  21 m² 

Inhoud  397 m³

Indeling

Aantal kamers  3

Aantal badkamers  1

Badkamervoorzieningen   inloopdouche / 

wastafelmeubel

Aantal woonlagen  1

Energie

Definitief energielabel  A++

Isolatie  volledig geïsoleerd

Verwarming  

Cv-ketel  Ja Intergas, 2021, gas, 

combiketel

Kadastrale gegevens
Kruiningen 

O 1682

Kadastrale kaart

Oppervlakte  119 m²

Buitenruimte

Ligging  aan water, vrij uitzicht

Bergruimte

Schuur/berging  inpandig



Omschrijving

Dit fijne 3 kamer appartement met balkon is 

gelegen op de 2e etage en biedt fantastisch 

uitzicht over de Westerschelde en het groene 

landschap. De woning is te bereiken met zowel de 

trap als de lift, is netjes onderhouden en beschikt 

over een eigen parkeerplaats en berging in de 

parkeergarage. Het op het zuiden georiënteerde 

balkon is een heerlijke buitenruimte. 

Het appartement is gelegen in de “Veerhaven” 

op korte afstand van de dorpskern Kruiningen. 

Het dorp heeft alle denkbare voorzieningen, zoals 

een supermarkt, huisarts, etc. Het nabijgelegen 

natuurgebied Den Inkel is een mooie wandel- / 

fietsomgeving. Daarnaast zijn de steden Goes en 

Bergen op Zoom op 20 minuten auto rijden te 

bereiken.

Indeling:
Op de begane grond bevindt zich een 

gezamenlijke, beveiligde, entree met postbussen. 

Van hieruit kunt u zowel de inpandige 

parkeerplaats en berging en via de lift of trap het 

appartement bereiken.

Achter uw eigen voordeur is een royale hal met 

meterkast en toilet. De hal geeft toegang tot de 

2 slaapkamers, badkamer, bijkeuken en 

woonkamer.

De royale woonkamer is ca. 28 m2 en biedt 

mooi uitzicht over de Westerschelde. De grote 

raampartijen zorgen voor opvallend veel 

lichtinval.

Via de woonkamer heeft u toegang 

naar het balkon. De open keuken is netjes en 

functioneel. Er is een granieten keukenblad, 

inductiekookplaat, (combi)magnetron, 

afzuigkap, vaatwasser en koelkast. De praktische 

bijkeuken beschikt over voldoende bergruimte

en aansluitingen voor witgoed. Vanuit de hal zijn 

de 2 slaapkamers toegankelijk. Slaapkamer 1 is 

ca. 12 m2 en 

beschikt over een extra werkruimte. Slaapkamer 

2 is ca. 20 m2.  

Bij dit appartementen horen een eigen 

parkeerplaats en berging van ca. 10 m2 in de 

parkeergarage.

Huurvoorwaarden:
•�Gemeubileerd�

•�Huurprijs:�exclusief�gas,�water�en�elektriciteit.

•�Oplevering/ingangsdatum:�spoedig.

•�Waarborgsom:�2�maanden�huur�

•�Huur�voor�bepaalde�tijd:�Huurperiode�max.�

2 jaar.

•�Zorgvuldige�bewoning�vereist.

•�Geen�huisdieren.

•�Makelaar�zal�een�huurderscheck�uitvoeren�

(wij vragen 3 loonstroken, kopie ID, 

werkgeversverklaring en/of kopie 

arbeidscontract).

 

Enthousiast geworden? Dat begrijpen we heel 

goed. Neem contact met ons op voor een 

bezichtiging.

Wij laten u dit leuke appartement graag zien.





























Plattegrond



Plattegrond



Energielabel

Energielabel woningen
Registratienummer
514446584

Datum registratie
02-08-2022

Geldig tot
01-08-2032

Status
Definitief

Deze woning
heeft energielabel A++

Isolatie

1

2

3

4

5

6

Gevels

Gevelpanelen

Daken

Vloeren

Ramen

Buitendeuren

Installaties Hoofdsysteem
Verbetering
aanbevolen?

7

8

9

10

11

12

Verwarming

Warm water

Zonneboiler

Ventilatie

Koeling

Zonnepanelen

HR-107 ketel

Combiketel

Niet aanwezig

Balansventilatiesysteem

Niet aanwezig

Niet aanwezig

Deze woning wordt verwarmd via een aardgasaansluiting

Warmtebehoefte
in de wintermaanden

Laag Gemiddeld Hoog

Risico op hoge
binnentemperaturen
in de zomermaanden

Laag Hoog

Aandeel hernieuwbare
energie

0,0 %

Toelichtingen en aanbevelingen vindt u op pagina 2 en verder

Over deze woning

Adres

Ravenstein 28 

4416HW Kruiningen

BAG-ID: 0703010000040717

Detailaanduiding Bouwjaar 2011

Compactheid 0,56

Vloeroppervlakte 126 m²

Woningtype

Tussenwoning op

tussenverdieping

Opnamedetails

Naam

Building Label

Examennummer

41569

Certificaathouder

BuildingLabel B.V.

Inschrijfnummer

SKW.012311

KvK-nummer

39090359

Certificerende instelling

SKW Certificatie BV

Soort opname

Basisopname



Kadasterkaart

Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 16 juni 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Kruiningen
O
1680

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: UKK 4416HW 28



 Frans den Hollanderlaan 12, 4461  HN Goes | Oostperkweg 3, 4332 SB  Middelburg

T 0113 250 555 / 0118 727 000 | info@faasse-fermont.nl | www.faasse-fermont.nl


