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Kenmerken

& specificaties

Ruimte, ruimte en nog eens ruimte. Dat 
biedt deze SEMI BUNGALOW met inpandige 
garage, zowel in als om de woning! Met 
maar liefst 1015m² perceeloppervlakte en 
afgeschermde tuin rondom het huis zijn er 
vele leuke plekken om te genieten van de 
zon of van de schaduw. Op de begane grond 
is een slaapkamer gesitueerd met wastafel 
en vaste kasten. De kavel is reeds gesplitst 
en kan prima dienen voor een 
Kangaroewoning! Ruimte is ook volop 
aanwezig in de L-vormige woon-/eetkamer 
(48 m2) met moderne open keuken (2021).  
De praktische bijkeuken biedt veel 
opbergruimte. Hiervandaan is de grote 
garage (27m²) bereikbaar en de achtertuin. 
De 1e verdieping beschikt over 2 
slaapkamers met wastafel en een badkamer 
met ligbad en toilet en een leuk balkon. 

Bouwjaar/periode: 


Woonoppervlakte:


Inhoud:


Energielabel


Kadastrale aanduiding:


Perceeloppervlakte: 


Tuinligging:


Aanvaarding:

1979


138 m²


644 m³


C


B/ 4933, 4934


1015 m²


rondom


in overleg



Indeling
Begane grond: Entree met vide en trap, meterkast, toiletruimte v.v. staand 
toilet met fonteintje. Toegang tot de ruime woon-/eetkamer met open luxe 
keuken (2021)  met inbouwapparatuur als combi magnetron, koffie machine en 
vaatwasser en 4 pits inductie kookplaat met geïntegreerde afzuiging. Ruime 
bijkeuken met toegang tot de achtertuin en inpandig bereikbare garage 
(8,25m*3,28m) met elektrische sectoniale deur. Slaapkamer aan de voorzijde 
van de woning met wastafel. 




Eerste verdieping: De overloop geeft toegang tot 2 ruime slaapkamers alsmede 
tot een wat gedateerde badkamer die is uitgerust met een ligbad en staand 
toilet. Het balkon is bereikbaar via de overloop. Hier zou eventueel een brede 
dakkapel geplaatst kunnen worden voor een extra slaapkamer.




Tuin: De royale tuin is rondom de woning aanwezig. De voortuin is geheel 
bestraat en behoudens de oprit naar de garage voorzien van een houten 
erfafscheiding. De achtertuin is rijk aan bomen, waaronder diverse fruitbomen 
en heeft een natuurlijk karakter. Mogelijkheden genoeg voor een bloementuin, 
bordertuin, of terrassentuin. Achterin de tuin bevindt zich een tuinberging.




Over de ligging en de buurt: De woning is gelegen in een rustige straat in het 
dorp met een speelveld voor de kinderen om de hoek. De ruim opgezette 
woonwijk biedt alle noodzakelijke voorzieningen op loop- of fietsafstand: 
supermarkt, winkels, scholen en goede bereikbaarheid richting steden als 
Alkmaar, Schagen, Haarlem, Amsterdam. Binnen een paar kilometer kunt u 
genieten in recreatiegebied Geestmerambacht of van het vaarwater van het 
Duizend-eilanden-rijk of het strand.




Parkeren: Op eigen grond is een ruim voldoende parkeerplek voor meerdere 
auto's. Daarnaast is er parkeergelegenheid aanwezig op de weg in de directe 
omgeving. 




Kenmerken van de woning:

• Bouwjaar 1979;

• Eigen grond 1.015 m²;

• Woonoppervlak 138 m²;

• 3 Ruime slaapkamers, waarvan 1 op de begane grond;

• Rondom afgebakende tuin met fruitbomen;

• Centrale ligging nabij alle dagelijkse voorzieningen en dichtbij Hoorn,

   Alkmaar en Heerhugowaard;

• Oplevering in overleg, op korte termijn mogelijk.




Aankopen? Schakel uw eigen NVM-makelaar in.

Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor úw belang en bespaart u tijd, geld en 
zorgen!











Plattegronden



Plattegronden



Plattegronden



Locatie



Kadastrale kaart



Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/

dimmers

X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te 

weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X



Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - Douchecabine begane grond X

 

Woning - Exterieur/installaties/

veiligheid/energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Zonwering buiten X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Walnootboom X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/

bewegingsmelder

X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) X

 



BREED

Algemene informatie

Naar aanleiding van deze bezichtiging hebt u wellicht nog enkele vragen. Graag
geeft VLIEG Makelaars OG u de antwoorden daarop. Het zal duidelijk zijn dat de
eigenaar benieuwd is naar uw reactie. Ook als deze woning voor u minder geschikt
blijkt te zijn. Misschien kunnen wij dan toch nog iets voor u betekenen. Voor een
grotere scoringskans is het verstrekken van een zoek-/aankoopopdracht aan te
bevelen. Wij vertellen u hier graag meer over in een persoonlijk gesprek. Heeft u
een woning te verkopen, dan is het aan te raden vrijblijvend te informeren naar de
verkoopmogelijkheden, zodat de aan- en verkoop goed op elkaar afgestemd kunnen
worden.




 Onderzoeksplicht

De koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem/haar van
belang zijn. Daartoe behoort uiteraard het bestuderen van deze informatie, het
inwinnen van informatie bij de gemeente en een onderzoek naar uw financiële
mogelijkheden. Voor een professionele begeleiding adviseren wij uw eigen NVM-
makelaar in te schakelen.





 Toelichtingsclausule NEN2580. 

De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om
een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een
indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in
meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen,
afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.





 Algemene ouderdomsclausule

De woning die u gaat bezichtigen of reeds hebt bezichtigd, kan ouder zijn dan 20,
30 of 40 jaar, zelfs 100 jaar en ouder. Dat betekent dat de eisen die aan de
kwaliteit van de woning mogen worden gesteld, anders (kunnen) liggen dan bij
nieuwe woningen. Het betekent eveneens dat in de woning asbesthoudend
materiaal kan zijn verwerkt (o.a. kruipluik, schoorsteen of luchtkanaal, zeil,
golfplaten op berging, plaatmateriaal achter of onder CV-ketels of stoppenkast).
Voor verwijdering van dergelijk materiaal gelden milieuvoorschriften. In
voorkomende gevallen wordt deze “bekendheidsclausule” in de koopakte
opgenomen.




 Voorbehouden

Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare
gegevens, moet ervan worden uitgegaan dat de informatie in deze brochure slechts
indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen etc.) kunnen zijn
verkregen door mondelinge overdracht.





 Bieding

De presentatie van deze woning dient te worden gezien als een uitnodiging tot het
uitbrengen van een bieding. De verkoper acht zich gerechtigd tot het aanhoren van
meerdere biedingen. Indien er min of meer gelijktijdig door verschillende
gegadigden een koopvoorstel wordt gedaan, is de verkoper gerechtigd met één van
hen een koopovereenkomst te sluiten. In de praktijk betekent dit, dat het voor
potentiële kopers in dergelijke gevallen raadzaam is direct een zo goed mogelijk
voorstel te doen voor wat betreft prijs en voorwaarden. Het doen van een bieding
betekent niet automatisch dat u er rechten aan kunt ontlenen. Indien de vraagprijs
wordt geboden, kan de verkoper beslissen of hij dit bod wel of niet aanvaardt of
dat zijn makelaar een tegenbod doet.





 Koopovereenkomst

Bij een tot stand gekomen overeenkomst zal door VLIEG Makelaars OG een NVM-
koopovereenkomst worden opgesteld, waarin een zekerheidsstelling middels een
waarborgsom of bankgarantie van 10% van de koopsom wordt opgenomen. Indien
de financiering door ons kantoor wordt verzorgd, regelen wij voor u de
bankgarantie. Voorbehouden (bijvoorbeeld financiering, woonvergunning e.d.)
kunnen alleen worden opgenomen indien deze uitdrukkelijk bij de bieding zijn
vermeld. De verkoper stelt uitdrukkelijk dat een koopovereenkomst niet eerder tot
stand komt, dan nadat niet alleen over de prijs, maar ook over de datum van
aanvaarding, roerende zaken en overige voorwaarden overeenstemming is bereikt.

 



 Hypotheek

Voorafgaand aan het ondertekenen van een koopakte is het verstandig zo spoedig
mogelijk, mede gelet op eventueel op te nemen ontbindende voorwaarden, uw
hypothecaire mogelijkheden door VLIEG te laten toetsen. Ter bepaling van uw
keuze op het gebied van de vele hypotheekmogelijkheden adviseren wij een
vrijblijvend gesprek met één van de deskundigen van VLIEG Hypotheken. Als groot
intermediair op het gebied van de financiële dienstverlening, kunnen wij mogelijk
iets extra’s voor u betekenen.





 Uw huidige woning

Bent u op dit moment eigenaar van een woning of appartement en bent u
woonachtig in één van de werkgebieden van VLIEG Makelaars OG, dan bieden wij u
onze diensten aan voor een vrijblijvende inschatting van de waarde van uw huidige
woning. Dit in verband met een door u te nemen beslissing omtrent de woning die
u zojuist hebt bezocht. Graag vertellen wij u in een persoonlijk en vrijblijvend
gesprek wat VLIEG Makelaars OG voor u kan betekenen. Belt u ons gerust voor een
afspraak!




Tot slot

Wij danken u voor de getoonde interesse naar deze woning en het contact met
VLIEG. Wij zijn u graag van dienst!

SCHAGEN

BERGEN
HEERHUGOWAARD

ALKMAAR

LELYSTAD

ZAANDAM

HAARLEM
AMSTERDAM

HOOFDDORP AMSTELVEEN

Woningmakelaardij

Bedrijfsmakelaardij

Zakelijke verzekeringen

Particuliere verzekeringen

Hypotheken

Pensioenvoorzieningen
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