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“Kom binnenkijken!”



> Omschrijving







Wij hebben weer een geweldige woning in de verkoop! 

Een mooie tussenwoning van 133m2 met uitbouw, luxe keuken en 
badkamer, 3 slaapkamers, zeer ruime zolder en tuin gelegen op het 
noordwesten. Deze woning heeft alles wat je zoekt! 




Omgeving

De woning ligt in de zeer kindvriendelijke nieuwbouwwijk de Weidevenne 
(Europa). De woning bevindt zich in een autoluwe straat. Op een paar 
minuten lopen vind je het gezellige centrum van Purmerend met een 
verscheidenheid aan leuke winkels, het Willem Eggert winkelcentrum en 
gezellige restaurants en cafés. Om de hoek vind je o.a. een basisschool, 
kapper, zwembad en verschillende speelplaatsen waar de kinderen heerlijk 
kunnen spelen. Het winkelcentrum en gezondheidscentrum Weidevenne is 
tevens snel bereikbaar. Je hebt hier huisartsen- en tandartspraktijken, een 
apotheek en verschillende winkels. De uitvalswegen liggen zeer gunstig, je 
bent zo op de A7 waar je binnen een kwartier in Amsterdam of Hoorn bent. 
Op een betere plek kan deze woning zich niet bevinden!




Indeling

Via de fraai aangelegde en verlichte voortuin betreed je de woning. Je komt 
binnen in de hal waar je de meterkast, toilet en trap naar de 1e verdieping 
vindt. Het moderne toilet is voorzien van betoncire, tegels en een 
fonteintje. Hierna betreed je de mooie ruime woonkamer. De wanden zijn 
voorzien van colorstuc en op de grond ligt een nette pvc vloer. De woning is 
beneden tijdens de bouw 2,5 meter uitgebouwd, waardoor er een ruime 
living is gecreëerd. De beneden verdieping is voorzien van 
vloerverwarming. Hierna komen we in de prachtige moderne keuken. De 
hoogglans greeploze witte keuken in L vorm opstelling is voorzien van 
hoofdzakelijk AEG inbouwapparatuur, waaronder een inductiekookplaat 
met afzuigkap, koelkast, vriezer (Siemens), vaatwasser, oven, 
combimagnetron en kraan van het merk Franke.  Dit alles is afgewerkt met 
een beton lite keukenblad.









1e verdieping

Op deze verdieping vind je 3 slaapkamers, de overloop en de 
geweldige badkamer. De slaapkamers zijn allemaal voorzien van 
elektrisch bedienbare rolluiken. Tevens zijn alle kamers gestuct en ligt 
er een nette laminaatvloer. De luxe betegelde badkamer heeft een 
dubbele wastafelmeubel met spiegel (inclusief verwarming en 
verlichting), inloopdouche met regendouche, toilet en designradiator. 
Ook in de badkamer zit vloerverwarming. De overige kamers zijn 
voorzien van radiatoren.




2e verdieping

De zolder heeft een dakkapel en is ingedeeld als ouderslaapkamer. Er 
is ook nog een aparte ruimte (met deur) waar de wasmachine- en 
drogeraansluitingen zitten en de mechanische ventilatie zich bevindt. 
Tevens zijn er schotten voor voldoende opbergruimte. Deze vloer is 
net als de 1e verdieping voorzien van een nette laminaatvloer.




Tuin

De nette tuin is gelegen op het noordwesten en voorzien van grijze 
tegels. Je kunt hier tot in de avond genieten van de zon.Hierbij heeft 
de tuin een houten schuur voorzien van elektra. Via de poort kom je 
bij een mandelig perceel, wat je deelt met nog 13 andere buren en 
waar je gebruik van kunt maken. De buren komen hier regelmatig 
gezellig samen. 




Bijzonderheden

- vraagprijs € 535.000 k.k.

- woonoppervlakte 133m2 en inhoud 471m3 volgens NEN 2580 
meting

- bouwjaar 2016

- tussenwoning met uitbouw

- energielabel A

- houten kozijnen met HR++ glas draai/kiep ramen

- rolluiken voor alle slaapkamers

- GASVRIJ middels stadsverwarming

- vloerverwarming op de begane grond en in de badkamer

- dakkapel zolder

- gelegen in een autoluwe straat met parkeermogelijkheid voor de 
deur

















































“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”



INTERESSE
in deze woning?

Neem gerust contact met ons op!
We helpen je graag verder.

085-0202330

gewoonsimpelmakelaars.nl

info@gewoonsimpelmakelaars.nl

Gewoon Simpel Makelaars

Kaasmarkt 14

1441 BG  PURMEREND


