BOVENKARSPEL
Rose Coplandstraat 10

Kenmerken
& specificaties

Omschrijving
Dat het fijn wonen is op de Rose Coplandstraat weten wij zeker! De huidige eigenaren
van deze leuke tussenwoning woonde hier namelijk al vanaf het bouwjaar. De woning
is altijd goed onderhouden maar bij binnenkomst stap je echt even terug in de tijd. De
originele keuken met granito aanrechtblad, moederhaard en het kolenhok zijn hier het
bewijs van. Voor de nieuwe eigenaar ligt er een prachtige kans om het geheel naar
eigen smaak aan te passen en in te richten. De woning telt drie slaapkamers, een
badkamer en heeft een vlizotrap naar de bergzolder. De ruime achtertuin is
georiënteerd op oosten en heeft een poort naar de steeg.
Een eerste rondleiding door je nieuwe huis.
Begane grond: entree, hal met meterkast, trapopgang en toilet.
Aan de voorzijde de straatgerichte woonkamer met kunststof kozijn en verwarming
middels een moederhaard. Achter bevindt zich de eetkamer met groot raam met
uitzicht over de achtertuin. Dit raam is voorzien van elektrisch bedienbare screen.
De dichte keuken is voorzien van een keukenblok geplaatst in een rechte opstelling met
granito aanrechtblad, heeft een gaskachel en een elektrische boiler. Vanuit de keuken is
de achtertuin bereikbaar.

Bouwjaar:
Soort:
Kamers:
Inhoud:
Woonoppervlakte:
Perceeloppervlakte:
Overige inpandige ruimte:
Externe bergruimte:
Verwarming:
Isolatie:

1963
Tussenwoning
4
291 m²
74 m²
146 m²
11 m²
7 m²
Moederhaard
Gedeeltelijk dubbelglas

Eerste etage: op deze etage bevindt zich de overloop, de badkamer en drie
slaapkamers. Alle drie de slaapkamers beschikken over een vast kast en rechte wanden.
De slaapkamer voor is voorzien van een kunststof kozijn met elektrisch rolluik.
De badkamer heeft een douchehoek, wastafel, en een wasmachine aansluiting.
Tweede etage: de bergzolder is bereikbaar door middel van een vlizotrap. Het is
mogelijk om een vaste trap te plaatsen en deze ruimte om te bouwen tot een extra
slaapkamer.
De woning heeft een nette voor- en achtertuin. De achtertuin is op het oosten
georiënteerd en hier kun je in de zomermaanden tot laat in de middag van de zon
genieten. Tevens bevindt zich in de tuin een vijver en een houten overkapping voor de
fietsen en de kliko bakken en een stenen berging met meer bergruimte. De tuin heeft
een achterom met een poort naar de brede steeg.
Omgeving en voorzieningen
De woning ligt in een rustige en kindvriendelijke omgeving, met een speeltuin om de
hoek. Er zijn meerdere basisscholen in de buurt, waarvan de dichtstbijzijnde op 2
minuten fietsafstand. De middelbare school ligt op circa 15 minuten fietsen, evenals veel
sportverenigingen. Een supermarkt met bakker, kapper en horecagelegenheid zijn op
circa 5 minuten fietsafstand gelegen. Winkelcentrum Streekhof, theater Hét Postkantoor
en vele andere voorzieningen zijn op circa 10 minuten fietsafstand gelegen.
Werk, studie of familie verderop? De uitvalswegen in de richting van Hoorn, Lelystad,
Alkmaar en Amsterdam zijn goed met de auto te bereiken. Via de nieuwe N307 is de
ring A10 binnen ongeveer 35 minuten rijden. Het NS-station is 5 minuten fietsen en de
trein heeft een rechtstreekse verbinding via Hoorn naar Amsterdam (naar Station
Sloterdijk duurt 52 minuten).

Plattegronden

Plattegronden

Plattegronden

Kadastrale kaart

Lijst van zaken
Blijft achter
Buiten
Tuinaanleg/bestrating/beplanting

X

Tuinhuis/buitenberging

X

Vijver

X

Extra informatie
Gaat mee

Ter overname

Alle door In Huis Makelaardij en de verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend
worden gezien als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een
bod. Ondanks dat wij zo zorgvuldig mogelijk alle informatie verwerken in onze
presentatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
Schriftelijkheidsvereiste: Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot
stand komt dan dat de koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend.

Rolluik en screen (elektrisch)

X

Zonwering buiten achter (defect)

X

Erfdienstbaarheden: Indien er op de woning c.q. het perceel erfdienstbaarheden,
kwalitatieve verplichtingen en/of andere bedingen rusten, gaan deze over op de koper
en worden als bijlage toegevoegd aan de koopovereenkomst, meestal in de vorm van
het eigendomsbewijs.

Gordijnrails

X

Ontbindende voorwaarden: Eventueel door de koper te maken voorbehouden (zoals het
verkrijgen van een financiering) worden alleen vermeld in de koopovereenkomst als
deze in de onderhandeling zijn afgesproken.

Gordijnen

X

Woning

Raamdecoratie, te weten

Vloerdecoratie, te weten
Vloerbedekking gehele woning

X

X

Waarborgsom/bankgarantie: De waarborgsom c.q. bankgarantie bedraagt 10% van de
koopsom en dient te worden voldaan aan de notaris binnen de vastgestelde termijn.

X

Koopovereenkomst: Behoudens nadere afspraken gelden de standaardregels, zoals
deze voorkomen in de modelkoopovereenkomst van de NVM, VBO, VastgoedPRO,
Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis.

Warmwatervoorziening / CV
Elektrische boiler
Open haard, houtkachel
Kachels
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten
Keukenmeubel

Bouwkundige keuring: Indien u een bouwkundige keuring wenst uit te laten voeren,
dient u dit kenbaar te maken tijdens de onderhandeling. Tenzij anders
overeengekomen, dient de koper de bouwkundige keuring plaats te laten vinden voor
de drie dagen bedenktijd zijn verstreken.

X

Ouderdomsclausule: In de koopovereenkomst zal worden opgenomen dat koper
verklaart ermee bekend te zijn dat de woning meer dan 55 jaar oud is, hetgeen
betekent dat de eisen die aan de bouwkundige kwaliteit gesteld worden, lager kunnen
liggen dan bij nieuwere woningen. Verkoper staat niet in voor de kwaliteit van de
vloeren, dak, de muren, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering en de
afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht. Bouwkundige gebreken worden
geacht niet belemmerend te werken op het in artikel 6 omschreven gebruik.
Asbestclausule: Koper is ermee bekend dat ten tijde van de bouw en/of renovatie van
het registergoed het normaal was asbest(cement)houdende materialen in de bouw te
verwerken. Het is verkoper niet bekend dat in het registergoed meer
asbest(cement)houdende materialen zijn verwerkt dan algemeen gebruikelijk ten tijde
van de bouw en/of renovatie van het registergoed.

Interesse?

Het Voert 3 B
1613 KL Grootebroek
0228-722612
info@inhuismakelaardij.nl
inhuismakelaardij.nl

