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Kenmerken

& specificaties

Altijd al 'op hoogte' willen wonen met een 
prachtig panoramisch uitzicht over 
Heerhugowaard en omgeving met al haar 
groen en omliggend meer van Luna? Dan is 
dit uw kans! Dit ruime PENTHOUSE (119 m²) 
betreft het enige penthouse op de 5e 
verdieping en heeft een eigen overdekte 
parkeerplaats. U woont zo goed als 
vrijstaand, zonder zij - en of bovenburen. 
Binnen treft u een riante en zonnige 
woonkamer met luxe open keuken met 
toegang tot het ruime dakterras (38 m²) op 
het oosten gelegen, 2 slaapkamers, 
wasruimte en een complete badkamer. De 
overdekte privé parkeerplaats op het 
binnenterrein en een eigen berging op de 
begane grond maken het woongenot 
compleet. 





Bouwjaar/periode: 


Woonoppervlakte:


Inhoud:


Energielabel


Kadastrale aanduiding:


Servicekosten 


Balkonligging:


Dakterrasligging:


Aanvaarding:

2006


119 m²


369 m³


B


O / 4044


€ 168,67 p/m


west


oost


in overleg



Indeling
Begane grond: Een gemeenschappelijke hal met brievenbussen/bellentableau 
en de liftopgang. Toegang tot het bergingenstelsel, waar u een privé berging 
tot uw beschikking heeft. Een eigen overdekte parkeerplaats op het afgesloten 
parkeerterrein.




Appartement: Vanaf de galerij treft u de privé opgang. Via de trap of traplift 
bereikt u de ingang van het appartement. Indeling: ruime entree, meterkast, 
was/stookruimte met CV-ketel, toiletruimte met wandcloset en fonteintje. 
Verder in de gang treft u de heerlijk ruime slaapkamer met op maat gemaakte 
inbouwkast en toegang tot het dakterras. De 2e slaapkamer heeft ook toegang 
tot het dakterras.  De badkamer is ingericht met een dubbele wastafel met 
meubel, planchet, spiegel met verwarming, ligbad (met "hot bubble system”), 
inloopdouche, wandcloset en elektrische vloerverwarming.




De woonkamer is zéér riant is voorzien van veel ramen, waardoor u naast veel 
licht, ook een panoramisch uitzicht heeft over Heerhugowaard en omgeving. De 
luxe Bulthaup keuken is "zwevend” geplaatst en beschikt over diverse Miele 
inbouwapparatuur, waaronder een inductie kookplaat, afzuigkap(naar buiten), 
koel-/ vriescombinatie, combimagnetron, stoomoven en vaatwasser. Daarnaast 
beschikt de keuken over een uitvouwbare snijplank met messenset en een 
vernuftig kruidenrek. 




Het dakterras van ca. 38 m² is gelegen op het oosten en vanuit de woonkamer, 
keuken en slaapkamers bereikbaar en biedt een prachtig uitzicht over 
Heerhugowaard en omgeving.

Het gehele appartement is voorzien van een fraaie parketvloer. 




Over de ligging en de buurt: Het appartement is gelegen in de populaire, 
energiezuinige wijk Stad van de Zon, omringd door het meer van Luna en het 
park/strand van Luna, waar je heerlijk kunt wandelen, fietsen en varen. De 
wijk biedt alle noodzakelijke voorzieningen op loop- of fietsafstand: 
supermarkten, basisscholen, en goede aansluiting op de N-242 richting de A9 
(Alkmaar, Haarlem, Amsterdam). Bushalte in de straat.




Kenmerken van het appartement:

Bouwjaar 2006;

Woonoppervlak 119 m2; 

Ruim dakterras van circa 38m² op het oosten en overdekt balkon op het 
westen;

Gezonde en actieve VVE;

Bijdrage VVE € 168,67 per maand;

Eigen berging op de begane grond;

Eigen overdekte parkeerplaats op het afgesloten binnenterrein;

Houten kozijnen met HR++ glas;















Plattegronden



Plattegronden



Plattegronden



Kadastrale kaart



Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - kledingkast in de slaapkamer, 300 cm 

breed, 250 cm hoog, 56 cm diep,  hang- en 

ladenkast

X

 - boekenkast, 215cm breed, 250 cm hoog X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te 

weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - vitrages X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - parketvloer X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - messenblok blijft achter (de messen gaan 

mee)

X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X



Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - jacuzzi/whirlpool X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/

veiligheid/energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 

Tuin - Inrichting

2 engel beeldjes + betonnen voeten op 

balkon

X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - Balkon-bank met 2 bloempotten, 2 

betonnen voeten, 2 beeldjes (engeltjes), 

opbergbox

X

 - tafel met 4 stoelen, overige 

plantenbakken, overige betonnen voeten, 

bijzettafeltje

X



Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname

 



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

Stationsplein 25   
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