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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar: 2002
Kamers: 2 (voormalig 3-kamerappartement)

Inhoud: 252 m³
Woonoppervlakte: 84 m²

Gebouwgebonden buitenruimte: 9 m² balkon

Verwarming: Intergas cv-ketel uit 2016
Isolatie: Volledig geïsoleerd

Omschrijving
Op de Plevier 7 in Hoogkarspel kunt u zorgeloos genieten van een ruim en heerlijk licht 
2-kamerappartement (oorspronkelijk 3-kamerappartement) op een toplocatie. Het 
appartement bevindt zich op de 1e verdieping van een uitstekend onderhouden 
complex en is bereikbaar met een lift. Vanuit de woonkamer heeft u een fraai uitzicht 
over het water. Met een bootje kunt u heerlijk vertoeven op de Westfriese wateren. Het 
fraaie geheel is gesitueerd op korte afstand van het centrum van Hoogkarspel met o.a. 
supermarkten, een bakker, slager en de wekelijkse markt. Bij het appartement behoort 
een eigen parkeerplaats direct naast het entree en voor uw fiets is er een gezamenlijke 
fietsenberging aanwezig. 




Een eerste rondleiding door uw nieuwe appartement:

Het entree met brievenbussen en bellentableau is erg goed verzorgd en via de patio 
met gezellige binnentuin komt u bij de trapopgang en de lift. 




Eerste verdieping: 

De ruime hal van het appartement biedt toegang tot de bijkeuken/ berging, de 
slaapkamer, het toilet, de badkamer en de woonkamer met keuken. De bijkeuken heeft 
veel kastruimte en bergruimte en naast al die ruimte vindt u ook de aansluiting voor de 
wasmachine en droger, de cv-opstelling en de mechanische ventilatie unit. De ruime 
slaapkamer is voorzien van een grote vaste kast en heeft door de ramen een mooie 
lichtinval. Het separate toilet en de badkamer zijn volledig betegeld, uitgevoerd in een 
lichte kleurstelling en zien er als nieuw uit. Het toilet heeft een hangend closet met 
fonteintje en de badkamer heeft een douchehoek, een ligbad, een wastafel en een 
handdoeken radiator. De riante woonkamer heeft door de vele ramen een fraai uitzicht 
en is heerlijk licht. Vanuit de bouw is de tweede slaapkamer bij de woonkamer 
betrokken, waardoor de ruimte nog groter is geworden. Desgewenst kan er ook weer 
een tweede slaapkamer worden gecreëerd. Via de dubbele deuren is het balkon op het 
zuidwesten toegankelijk. Hier kunt u op een mooie zomerdag tot zonsondergang 
genieten. De moderne open keuken is in een L-opstelling geplaatst en voorzien van een 
koelkast, combimagnetron, keramische kookplaat, afzuigkap en vaatwasser.




Het complex is gebouwd in 2002, gelegen op een schiereiland en verkeert in perfecte 
staat van onderhoud. Ook het appartement zelf is altijd tot in de puntjes verzorgd en 
verkeert in topconditie. Door de actieve VvE woont u zorgeloos en heeft u nauwelijks 
onderhoud. De VvE zorgt voor de opstalverzekering, het onderhoud van het complex, de 
lift en de tuinen. De servicekosten zijn circa € 140,- per maand.




Het appartement ligt in de ruim opgezette woonwijk Reigersborg Zuid, heel dichtbij alle 
voorzieningen. Winkelcentrum Reigerspassage ligt op maar 5 minuten fietsen. De 
tennis- en voetbalvereniging en het openlucht zwembad liggen op circa 8 minuten 
fietsen. 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 ongeveer een half uur 
rijden. Het NS-station ligt circa 8 minuten fietsen en de trein heeft een rechtstreekse 
verbinding via Hoorn naar Amsterdam (naar Station Sloterdijk duurt 42 minuten).
















Plattegronden Kadastrale kaart



Lijst van zaken
Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Woning

Brievenbus centrale entree X

(Voordeur)bel centrale entree X

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie X

Zonwering X

 

Raamdecoratie, te weten

Gordijnrails X

Gordijnen X

Rolgordijnen X

Vitrages X

Jaloezieën/lamellen X

 

Vloerdecoratie, te weten

Vloerbedekking/linoleum X

Parketvloer/laminaat X

 

Warmwatervoorziening / CV

CV met toebehoren en thermostaat X

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling X

 

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

Keukenmeubel en inbouwapparatuur X

Wasmachine en droger X

 

Verlichting, te weten

Opbouwverlichting X

 

(Losse) kasten, legplanken, te weten

Losse kast(en) en legplanken X

Dressoir woonkamer X

 

Sanitaire voorzieningen

Badkameraccessoires X

Toiletaccessoires X

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: In de koopakte wordt een artikel opgenomen dat koper ermee 
bekend is dat het registergoed ruim 20 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.




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


