
Cornelis Matersweg 17

Beverwijk

Vraagprijs € 465.000 K.K.

Makelaar Nieuwe Stijl Beverwijk

TEL. 0251-501735

makelaarnieuwestijl.nl

info@makelaarnieuwestijl.nl



Overdracht

Vraagprijs € 465.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1928

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Dakisolatie

Dubbel glas

Muurisolatie

Vloerisolatie

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 167 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 101 m²

Inhoud 374 m³

Oppervlakte externe bergruimte 6 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 2

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

In woonwijk

 

Tuin

Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja

Oriëntering Zuid-west

Heeft een achterom Ja

Kenmerken
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Staat Prachtig aangelegd

Tuin 2 - Type Voortuin

Tuin 2 - Oriëntering Noord-oost

Tuin 2 - Staat Goed onderhouden

 

Energieverbruik

Energielabel C

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2015

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Houtkachel

Heeft kabel-tv Ja

Heeft een rookkanaal Ja

Tuin aanwezig Ja

Telefoonaansluiting aanwezig Ja

Beschikt over een internetverbinding Ja

Heeft ventilatie Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

Kenmerken



Kenmerken
Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Inhoud woning Energielabel

101m² 167m² 374m³ C
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Omschrijving
Luxe en energiezuinige vrijstaande woning! 




Wonen in één van de meest geliefde straten van Beverwijk, de Cornelis 
Matersweg. Deze vrijstaande woning uit 1928 heeft een sfeervolle 
woonkamer met een half open keuken, drie ruime slaapkamers, twee 
moderne badkamers, wasruimte met extra derde toilet en een tuin op het 
zonnige zuidwesten. Afgelopen jaren is deze woning volledig gerenoveerd en 
geïsoleerd. Wat u direct zal opvallen is de prachtige PVC visgraat vloer met 
vloerverwarming, gestuukte muren en plafond en grote raampartijen. 




Verder heeft deze woning een uitstekende ligging dichtbij het centrum van 
Beverwijk en diverse voorzieningen. Het strand van Wijk aan Zee is op 
fietsafstand. Alkmaar of Haarlem kunt u in circa 20 minuten bereiken, 
Amsterdam in circa 30 minuten. 




INDELING:




BEGANE GROND: Entree, hal, meterkast, toilet, woonkamer en keuken.




Via de hal met meterkast en toilet komt u bij een lichte woonkamer met een 
PVC visgraat vloer en vloerverwarming, moderne keuken met een vijf-pits 
gaskookplaat met afzuigkap, AEG combi-oven, stoomoven, koelkast en vriezer. 
In 2022 is er een nieuw keukenblad geplaatst. De allesbrander maakt de 
sfeervolle woonkamer helemaal compleet.




EERSTE VERDIEPING: Overloop, badkamer, twee slaapkamers en een toilet/
wasruimte.




Op de eerste verdieping treft u twee ruime slaapkamers, een moderne 
badkamer en separate toiletruimte. In deze ruimte is tevens plek voor een 
wasmachine en droger. De badkamer is voorzien van een ligbad, inloopdouche 
met glazen wand en een wastafel met designspiegel. De grote vloer- en 
wandtegels en inbouwverlichting geven de badkamer een extra luxe en 
moderne uitstraling.  




TWEEDE VERIEPING: Derde slaapkamer, tweede badkamer en walk-in closet. 




Via een vaste trap komt u bij de derde slaapkamer. Een ruime kamer met veel 
lichtinval en plaats voor een groot bed en walk-in closet. Ook is er een luxe 
badkamer ensuite met inloopdouche, wastafel en toilet. 
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ACHTERTUIN:

Zon, ruimte en privacy. De achtertuin is één van de meest fijne plekken waar u 
met de hele familie kunt genieten. Met een ligging op het zuidwesten kunt u 
hier volop genieten van de zon. Ook is er een overkapping en een berging. 
Deze ruimte kan ook perfect gebruikt worden als kantoor aan huis. Via de 
poort aan de zijkant is de achtertuin te bereiken. 




BIJZONDERHEDEN:

Verbouwing 2017:

-	Berging en overkapping tuin

-	Nieuwe keuken, aanbouw woonkamer

-	Installatie cv-ketel

-	Wanden voorzien van voorzetwanden met isolatie

-	Waterleidingen en gasleidingen vervangen

Verbouwing 2018:

-	Elektra en internet kabels grotendeels vervangen

-	Nieuwe meterkast met extra groepen

Verbouwing 2020:

-	Nieuwe vloer begane grond. Underlayment 3cm Fermacel E32 isolatievloer 
met vloerverwarming en hoge kwaliteit pvc-vloer (horeca kwaliteit)

Verbouwing 2021:

-	Alle vloeren 1e en 2e verdieping geïsoleerd met 3cm Fermacel E32 
isolatieplaten en voorzien van pvc-vloer

-	Binnen 1e en 2e verdieping geschilderd

-	Badkamer 1e verdieping gerenoveerd. Onder andere voorzien van nieuw 
tegelwerk.

-	Nieuwe badkamer ensuite 2e verdieping

-	Nieuwe dak, inclusief nieuwe dakpannen

Onderhoud 2022:

-	Buitenkant woning voor- achter en zijkant geschilderd.

-	Het kozijn van de slaapkamer op de eerste verdieping aan de voorkant wordt 
nog vervangen voor de oplevering.
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Plattegrond - Overzicht tuin
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Plattegrond - Begane grond
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Plattegrond - 1e verdieping

21



Plattegrond - 2e verdieping
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Kadastrale kaart

23



Locatie op de kaart
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Naam kantoor: Makelaar Nieuwe Stijl                                       Paraaf verkopers:                Paraaf kopers: 1 van 2 
Object: Cornelis Matersweg 17, 1943 GV Beverwijk 
 
 
 

LIJST VAN ZAKEN, behorende bij 
 
Object: Cornelis Matersweg 17, 1943 GV Beverwijk 
 
Deze lijst van zaken is bedoeld om aan te geven welke zaken er al dan niet in de woning 
achterblijven. Bij onduidelijkheid of wanneer hier geen afspraken over gemaakt worden, dan 
houdt dat in dat de betreffende zaak niet in de woning achterblijft en door de verkoper mee 
wordt genomen.  
 
 

  Blijft achter Gaat mee Kan worden 
overgenomen N.v.t.  

 Buiten  
 Tuinaanleg / bestrating / beplanting      
 Buitenverlichting      
 Bewegingsmelder steeg      
 Buitenberging, overkapping      
 Plantenbakken / decoratie      
 Tuinset / lounge set      
 Woning 
 Schotel / antenne      
 Brievenbus      
 (Voordeur)bel      
 Rookmelders      
 Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie      
 Rolluiken achter eerste verdieping      
 Zonwering buiten (voorkant)      
 Zonwering binnen      
 Horren      
 Raamdecoratie, te weten 
 Gordijnrails      
 Gordijnen / vitrages      
 Rolgordijnen      
 Jaloezieën      
 Vloerdecoratie, te weten 
 PVC vloer      
 Plavuizen      

 
 
 
 
 
 

 

    



 

 
Naam kantoor: Makelaar Nieuwe Stijl                                       Paraaf verkopers:                Paraaf kopers: 2 van 2 
Object: Cornelis Matersweg 17, 1943 GV Beverwijk 
 
 
 

  Blijft achter Gaat mee Kan worden 
overgenomen N.v.t.  

 Warmwatervoorziening / CV      
 CV installatie      
 Close-in boiler       
 Thermostaat      
 Mechanische ventilatie / luchtbehandeling      
 Airconditioning       
 Quooker       
 Open haard, houtkachel      
 Allesbrander woonkamer       
 Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:  
 Keukenmeubel      
 Combi-oven en stoomoven        
 Gaskookplaat      
 Vaatwasser      
 Afzuigkap      
 Koelkast      
 Vriezer      
 Wijn klimaatkast      
 Verlichting, te weten:   
 Opbouwverlichting      
 Alle vaste inbouwspots Led      
 (Losse) kasten, legplanken, te weten:   
 TV kast, kledingkast slaapkamer achter      
 Kasten zolder      
 Werkbank / stelling in berging      
 Sanitaire voorzieningen  
 Wastafel met spiegel      
 Douche en bad met toebehoren      
 Toilet      
 Overige zaken, te weten:   
 Schilderij ophangsysteem      
 Radiatorafwerking      
 TV beugels      

 
 
Deze lijst van zaken mag uitsluitend gebruikt worden door leden van Vereniging VBO.  
 



Heeft u interesse in

Cornelis Matersweg 17?

Neem contact op met ons kantoor!

Makelaar Nieuwe Stijl Beverwijk



Breestraat 101

1941 EG Heemskerk 





TEL. 0251-501735

makelaarnieuwestijl.nl

info@makelaarnieuwestijl.nl


