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KENMERKEN
Woonoppervlakte

ca. 133m²
Inhoud

ca. 487m³

Perceeloppervlakte

ca. 137m²
Energielabel

A



OMSCHRIJVING
Een geweldige hoekwoning, gelegen op bijna 137 m2 
grond en ruim 133 m2 woongenot met een prachtig 
uitzicht! Het ultieme vakantiegevoel in je eigen 
woning... Dat kan aan de Springfontein 38 in de zeer 
populaire Fonteinenbuurt in de Weidevenne. Maak 
snel een afspraak voor een bezichtiging en wij laten 
je graag deze hoekwoning zien.




De woning is gerealiseerd in een ruim opgezette 
groene woonomgeving in de kindvriendelijke wijk 
Weidevenne waar alle voorzieningen op loopafstand 
te vinden zijn. Geen verkeer voor de deur want de 
woning bevindt zich aan het einde van de 
doodlopende straat. Dat is dus heerlijk rustig wonen. 
Aan de voorzijde van de woning bevindt zich een 
grote waterpartij wat zorgt voor het ultieme 
vakantiegevoel. Ook goed om te weten, de woning 
beschikt over energielabel A!




Parkeren doet u overigens gratis in een van de vele 
plekken in de omgeving. 




Omgeving

Het eerste wat opvalt als u de wijk binnenkomt, is dat 
deze ruim van opzet is. De Weidevenne biedt met 
zijn brede lanen, het vele groen, waterpartijen en 
speelplekken een uiterst aantrekkelijke 
woonomgeving voor alle soorten huishoudens. Het 
groengebied Purmerland grenst direct aan de 
woonwijk en ligt daardoor bijna in uw achtertuin. U 
kunt hier lekker wandelen, joggen, fietsen of de hond 
uitlaten. Het centrum van Purmerend is op de fiets in 
slechts 5 minuten te bereiken!




Op loopafstand bevinden zich verder verschillende 
scholen, sportfaciliteiten en winkelcentrum 
Weidevenne. Een modern winkelcentrum met een 
groot en divers aanbod van winkels en 
eetgelegenheden. De bus richting Amsterdam 
vertrekt trouwens op slechts enkele minuten 
loopafstand. Deze brengt je in ongeveer 20 minuten 
naar Amsterdam-Noord. Pak je liever de auto? De A7 
ligt op nog geen 5 minuten rijden vanaf de woning.


Indeling

Via de entree aan de zijkant van de woning komt u in 
de ruime hal met meterkast en een betegelde 
toiletruimte met een zwevend toilet en een 
fonteintje. Vanuit de hal toegang tot de royale 
woonkamer. Deze is tijdens de bouw met 3 meter 
uitgebouwd en voorzien van een fraaie laminaatvloer 
en spachtelputz wanden. De grote raampartijen 
zorgen voor een natuurlijke lichtinval en zorgen 
samen met de houtkachel voor een aangename 
sfeer in de woning. 




Aan de voorzijde van de woning bevindt zich de 
moderne keuken (2021). Deze is geplaatst in een 
hoek- en een wandopstelling en voorzien van de 
nodige inbouwapparatuur waaronder een 
inductiekookplaat, een vaatwasser, een 
combimagnetron en een koel- vriescombinatie. 
Tijdens het koken kunt u genieten van de prachtige 
omgeving en de waterpartijen aan de voorzijde van 
de woning. Via de openslaande deur in de 
woonkamer heeft u toegang tot uw ruime achtertuin.




De open trap naar de eerste verdieping geeft een 
optische afscheiding tussen de keuken en de zithoek.




Eerste verdieping

Via de vaste trap bereikt u de overloop met toegang 
naar de twee riante slaapkamers en de badkamer. De 
slaapkamers beslaan de gehele breedte van de 
woning en bevinden zich aan de voor- en 
achterzijde. Opvallend aan de slaapkamers zijn de 
grote raampartijen. Vanuit de slaapkamer aan de 
voorzijde heeft u een prachtig uitzicht over het water 
en de groene omgeving. 
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De volledig betegelde badkamer bevindt zich in het 
midden van de verdieping en is in 2022 volledig 
gerenoveerd. Een prachtige en stijlvolle badkamer 
dat niets aan de verbeelding overlaat en beschikt 
over een stoomcabine, wastafelmeubel met 
wastafel, kast, en een zwevend toilet. In de 
badkamer bevindt zich ook de opstelplaats voor de 
droger en de wasmachine. 




Tweede verdieping

Via een vaste trap bereikt u de tweede verdieping. 
Hier bevinden zich de riante derde slaapkamer van 
maar liefst 31 m2. Het is vrij eenvoudig om deze op 
te splitsen in twee slaapkamers. De slaapkamer 
beschikt over een praktische opbergkast met een 
lengte van ruim 7 meter. 




Via de vlizotrap is de vliering bereikbaar. Een handige 
opbergruimte voor de niet direct noodzakelijke 
spullen.




Tuin

De woning heeft een zeer verzorgde tuin, welke op 
het westen gelegen is. Hier kunt u in alle privacy 
genieten van zon en rust. Achterin de tuin staat een 
houten schuur en een overkapping. Op deze manier 
kunt u bij ieder weertype beschut van de tuin 
genieten. Al met al een tuin die aan vele wensen 
tegemoet komt.




Bijzonderheden

-vraagprijs € 500.000 k.k.

-bouwjaar 2005

-woonoppervlakte 133 m2 en inhoud 487 m3 
volgens NEN2580 meting

-gelegen op 137 m2 eigen grond

-een van de mooiste plekjes in de Fonteinenbuurt

-tegenover een grote waterpartij

-geen verkeer voor de deur want de woning bevindt 
zich aan het einde van de straat.

-energielabel A

-3 slaapkamers 

-riante tuin vrijstaande berging en overkapping












































LOCATIE

Woon jij straks in deze omgeving?



INTERESSE?

NEEM CONTACT OP

MET ONS KANTOOR
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