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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar: 1935
Soort: Monumentale vrijstaande woning

Kamers: 4
Inhoud: 356 m³

Woonoppervlakte: 88 m²
Perceeloppervlakte: 822 m²

Overige inpandige ruimte: 6 m²
Gebouwgebonden buitenruimte: 2 m²

Externe bergruimte: 6 m²
Verwarming: CV Ketel: Bosch (circa 2010)

Isolatie: Dubbel glas

Omschrijving
Een unieke kans! Deze karakteristieke, vrijstaande woning is al generaties lang in 
handen van één familie en is na al die jaren beschikbaar voor nieuwe bewoners. De 
woning, een gemeentelijk monument, is gelegen op een kavel van maar liefst 822 m2 
eigen grond aan het geliefde dorpslint en ligt op korte afstand van alle voorzieningen. 
De woning is altijd met veel zorg en liefde bewoond. Aan de volgende eigenaren de 
eervolle taak om het geheel te moderniseren en het huis weer klaar voor de toekomst 
te maken.






Indeling

Begane grond:

Door middel van een overdekt entree komt u in de hal. Deze ruimte is voorzien van de 
meterkast. Vanuit de hal komt in u de open keuken, welke in een hoekopstelling is 
geplaatst en is voorzien van een koelkast en vriezer, gasfornuis, afzuigkap en 
vaatwasser. De L-vormige woonkamer is voorzien van een sfeervolle haard en een 
erker van waaruit u een mooi zicht heeft op de straat. De woning is oorspronkelijk 
gebouwd met een bedstede. Deze ruimte is deels bij de woonkamer betrokken en van 
het andere deel is een vaste kast gemaakt. Vanuit de keuken komt u in de hal aan de 
achterzijde van de woning. Vanuit hier heeft u toegang tot de eerste verdieping, de zeer 
riante achtertuin en de volledig betegelde badkamer met douchehoek, toilet en 
wastafel. 




Eerste etage: 

Door middel van een steile trap komt u op de overloop met toegang tot drie 
slaapkamers. De twee slaapkamers aan de voorzijde hebben beide een deur naar het 
balkon. De slaapkamer aan de achterzijde is voorzien van een wastafel. 




Buiten: 

Aan de linkerzijde van de woning kunt u via een breed pad de achtertuin bereiken. De 
tuin is omsloten middels een recent geplaatste schutting met betonnen palen. Aan de 
achterzijde van de woning staat een houten schuurtje. Buitenom is ook de inpandige 
berging te bereiken. Hier kunt u de wasmachine-/drogeropstelling plaatsen en vindt u 
de cv-ketel met boiler. 




Omgeving en voorzieningen:

De Westerblokker is een geliefde straat in Blokker. In de nabijheid zijn diverse 
voorzieningen gelegen zoals basisscholen, supermarkten, een bakker, slager en een 
viszaak op loopafstand. Het NS-station Kersenboogerd is op 7 minuten fietsafstand 
gelegen, evenals diverse scholen. De binnenstad van Hoorn is op ongeveer 15 minuten 
fietsen gelegen. 





















Lijst van zaken
Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Buitenverlichting X

Tuinhuis/buitenberging X

 

Woning

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Rolluiken/zonwering buiten X

 

Raamdecoratie, te weten

Gordijnrails X

Gordijnen X

Rolgordijnen X

Vitrages X

Jaloezieën/lamellen X

 

Vloerdecoratie, te weten

Vloerbedekking X

 

Warmwatervoorziening / CV

CV met toebehoren X

Thermostaat X

 

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

Keukenmeubel X

Gaskookplaat X

Vaatwasser X

Afzuigkap X

Koelkast/vrieskast X

 

Verlichting, te weten

Opbouwverlichting X

 

Sanitaire voorzieningen

Wastafel(s) X



Plattegronden Plattegronden



Plattegronden Kadastrale kaart



Extra informatie
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. 




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.




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.




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.




Waarborgsom/bankgarantie: De waarborgsom c.q. bankgarantie bedraagt 10% van de

koopsom en dient te worden voldaan aan de notaris binnen de vastgestelde termijn. 




Ouderdomsclausule: Koper is ermee bekend dat het registergoed ruim 87 jaar oud is en 
dat de eisen die thans aan de kwaliteit van zaken van soortgelijke aard gesteld mogen 
worden aanzienlijk hoger liggen dan ten tijde van de toenmalige oprichting. In afwijking 
van het bepaalde in artikel 6 van deze overeenkomst, garandeert Verkoper niet dat het 
registergoed vrij is van gebreken:

1.	Die het voorgenomen gebruik in de weg zouden kunnen staan en 

2.	Die direct dan wel indirect verband (kunnen) houden met de ouderdom van het 
registergoed.




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.

Koopovereenkomst: Behoudens nadere afspraken gelden de standaardregels, zoals

deze voorkomen in de modelkoopovereenkomst van de NVM, VBO, VastgoedPRO,

Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis.



Interesse?

Het Voert 3 B

1613 KL Grootebroek




0228-722612


info@inhuismakelaardij.nl

inhuismakelaardij.nl


