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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar: 1974
Soort: Vrijstaande woning

Kamers: 5
Inhoud: 785 m³

Woonoppervlakte: 183 m²
Perceeloppervlakte: 922 m²

Overige inpandige ruimte: 48 m²
Gebouwgebonden buitenruimte: 4 m²

Verwarming: CV ketel, Houtkachel
Isolatie: Deels dak-  en gevelisolatie, volledig 

garage isolatie

Omschrijving
Het beste van twee werelden! Bij Koggeweg 34 heeft u aan de voorzijde een heerlijk 
vrij uitzicht over de landerijen en aan de achterzijde via de poort toegang tot de 
gezelligheid van de geliefde wijk Suyder Coghe. Deze royale vrijstaande woning is 
gelegen op een van 922 m2 grond met ruime parkeergelegenheid en een heerlijke tuin 
rondom. Verder is er een riante woonkamer met houtkachel, een fijne woonkeuken, 4 
slaapkamers en een grote garage met bergzolder. Ook aan duurzaamheid is gedacht. De 
woning is namelijk voorzien van maar liefst 30 zonnepanelen! Kortom: een buitenkans 
in het mooie Venhuizen.




Indeling van de woning

Begane grond: 

Entree, hal met meterkast en trapopgang. Vanuit de hal komt u in het eetgedeelte met 
handige ruimte om te werken of studeren. De woonkeuken heeft openslaande 
tuindeuren naar de zijtuin en een keukenblok in U-opstelling v.v. gaskookplaat, 
afzuigkap, vaatwasser, oven, magnetron en een koelkast. De woonkamer is tuingericht 
en door de uitbouw heeft deze ruimte een mooie lichtinval. De woonkamer heeft een 
sfeervolle houtkachel en dubbele openslaande tuindeuren naar de grote achtertuin. De 
woonkamer, eet-/werkgedeelte en de keuken zijn allen voorzien van een tegelvloer 
met vloerverwarming. In de tussenhal naar de bijkeuken vindt u de toiletruimte met 
hangend closet en fonteintje. De toiletruimte is volledig betegeld en ook voorzien van 
vloerverwarming. De bijkeuken biedt plaats aan de cv-opstelling, heeft ruimte voor de 
wasmachine en droger en heeft een vlizotrap naar een kleine bergzolder. Vanuit de 
bijkeuken is de garage bereikbaar en komt u middels een loopdeur in de tuin voor de 
woning. De garage is volledig geïsoleerd en verwarmd en heeft een loopdeur naar de 
achtertuin en dubbele deuren naar het oprijpad. Middels een vlizotrap is de grote 
bergzolder bereikbaar. Voldoende ruimte voor de klusser of voor de liefhebber van auto 
of motor.  




Eerste etage: 

Overloop met kastruimte en toegang tot de 4 slaapkamers en de badkamer. De eerste 
slaapkamer aan de achterzijde van de woning heeft een vaste kast en een deur naar 
het balkon. De tweede slaapkamer is aan de voorzijde gelegen en heeft een dakkapel. 
De badkamer is ruim bemeten, volledig betegeld en heeft een ligbad, douchehoek, 2e 
toilet, een wastafel en vloerverwarming. De derde slaapkamer is eveneens aan de 
achterzijde van de woning en heeft een dakraam en een grote inloopkast. Vanuit de 
inloopkast is middels een losse steektrap de vliering bereikbaar. Hier vindt u extra 
ruimte in de nok om spullen op te bergen. De 4e slaapkamer is aan de achter-/zijkant 
van de woning gelegen. 

















Tuin 

De woning heeft een tuin rondom en heeft aan de zijkant een steiger aan het water. De 
tuin is voorzien van veel groen, vaste planten, een gazon en meerdere terrassen. Hier 
vindt u altijd wel een lekker plekje in de zon of in de schaduw om te kunnen 
ontspannen en er is ruimte genoeg voor een gezellige BBQ met vrienden en familie. 




Omgeving en voorzieningen

De woning ligt op enkele minuten fietsen van de supermarkt, drogisterij, het dorpshuis, 
gezondheidscentrum, horeca en de bushalte op de Tuinstraat, evenals de basisschool en 
café De Roode Leeuw, de voetbalvelden, binnen- en buitentennisbanen en 
buitenzwembad 'Hemmerven'. De doorgaande weg N307 naar Hoorn en Enkhuizen ligt 
op 4 minuten rijden met de auto. Kortom: landelijk wonen, en toch heerlijk dichtbij alle 
voorzieningen.























Plattegronden



Plattegronden Plattegronden



Kadastrale kaart Locatie

op de kaart



Lijst van zaken
Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Buitenverlichting X

Sokkels en beelden X

Vijver X

 

Woning

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie X

Rolluiken/zonwering buiten X

 

Raamdecoratie, te weten

Gordijnrails X

Gordijnen X

Rolgordijnen X

Vitrages X

 

Vloerdecoratie, te weten

Parketvloer/laminaat X

 

Warmwatervoorziening / CV

CV met toebehoren X

Thermostaat X

 

Open haard, houtkachel

Kachels X

 

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

Keukenmeubel X

(Combi)magnetron X

Gaskookplaat/keramische plaat/inductie/
fornuis

X

Vaatwasser X

Afzuigkap/schouw X

Lijst van zaken
Blijft achter Gaat mee Ter overname

Koelkast in de keuken X

Koelkast in de bijkeuken X

Wasmachine X

Wasdroger X

 

Verlichting, te weten

Inbouwverlichting / dimmers X

Opbouwverlichting X

 

(Losse) kasten, legplanken, te weten

Losse kast(en) X

Boeken/legplanken X

Werkbank in schuur/garage X

 

Sanitaire voorzieningen

Badkameraccessoires X

Wastafel(s) X

Toiletaccessoires X

Waterslot wasautomaat X

 

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten

Voorzetramen bij eettafel X

Isolatievoorzieningen 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. 




Koopovereenkomst: Behoudens nadere afspraken gelden de standaardregels, zoals

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

Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis.




Ouderdomsclausule: In de koopovereenkomst zal worden opgenomen dat koper 
verklaart ermee bekend te zijn dat de woning meer dan 48 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


