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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:


Gebouwgebonden buitenruimte:


Externe bergruimte:


Verwarming:


Isolatie:

1934


EENGEZINSWONING


5


275m³


84m²


125m²








5m²


elektrischeverwarming, gashaard


largelydoubleglazing



Titel
Deze leuke woning in het centrum van de stad (Indische buurt) biedt u tal van mogelijkheden. Zeker 
een bezichtiging waard!




In deze rustige wijk, grenzend aan de stad, vindt u deze royale woning. Een mooie grote zonnige 
voortuin en een grote zonnige achtertuin, met diverse zit hoekjes en voorzien van een grote stenen 
schuur. Op de verdieping 3 ruime slaapkamers en een badkamer. Badkamer is voorzien van een 
douche, wastafel en een 2' toilet.

Op de 2e verdieping is er een ruimte voor een 4e slaapkamer aanwezig en tevens bergruimte. De 
woning staat op een perceel van 125 m2 en wordt verwarmd middels een sfeervolle gaskachel en een 
elektrische verwarming installatie.




Algemeen

• Hardhouten kozijnen met dubbel glas (behalve de erker aan de voorzijde woonkamer)

• 3  slaapkamers + 1 kamer op de zolder

• Houten vloeren

• Mooi nieuw dakkapel achterzijde t.b.v. de slaapkamers

• Schoorsteen vernieuwd

• Heerlijke afgeschermde tuin voor veel privacy

• Kortom een leuke woning op een mooie locatie








Indeling

Door de verzorgde voortuin komt u door de entree in de hal. Hier vind u de meterkast , de trap naar de 
eerste verdieping, een trapkast en een modern toilet.

De ruime kamer is van oudsher een "kamer en suite" woonkamer en heeft een sfeervolle schouw en 
een erker. In het achterste gedeelte in de woonkamer geven de ruime tuindeuren toegang tot een 
diepe tuin. Separaat is de keuken, eenvoudig van opzet maar ruim en compleet met gasfornuis, koel/
vries combinatie, en afzuigkap.

Vanuit de achterkamer (als ook via de keuken) komt u in de omheinde tuin, die verschillende zitjes kent 
om lang van de zon te kunnen genieten. Er is een losse berging met elektra en een poort naar de 
steeg.




Eerste verdieping

Op de eerste verdieping is een overloop met een badkamer met douchecabine, een toilet en een 
wastafel. Er zijn drie slaapkamers op de eerste verdieping, waarvan een aan de voorzijde en twee 
ruimere aan de achterzijde.

De achtergevel is in 2015 opgetrokken naar de eerste verdieping waarmee de inhoud van de 
slaapkamers verbeterde. Tevens kon er worden geïsoleerd en werden verschillende zaken aan de 
woning nieuw uitgevoerd.

Er is een vlizo trap naar de zolder verdieping.




Tweede verdieping

De vlizo trap leidt naar de tweede verdieping, waar op de voorzolder een warm water boiler is (Heizer 
uit 2012). Hier is ook nog eens een vierde slaapkamer gemaakt.

Dit gedeelte is volledig geïsoleerd voor het comfort en het is een kleine moeite om er een dakraam(en) 
of dakkapel(en) in te plaatsen.






Tuin

Zowel de voortuin als ook de achtertuin is ingericht voor een groene rust.

Achtertuin is omsloten en heeft veel privacy. De zon loopt er door heen en op diverse punten kan je 
heerlijk genieten van de zon.

In de avond kom je de zon weer in de voortuin tegen.



























Plattegrond
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Kadastrale kaart



Locatie
Niasstraat 27

1782 CN Den Helder



Interesse?

Drs. F. Bijlweg 5

1784 MC Den Helder




0223-540999

makelaardij@adviespartners.nl

aamakelaardij.nl


