
Te koop in Uitgeest

BENESSERLAAN 294

Vraagprijs € 395.000 K.K.

Makelaar Nieuwe Stijl Beverwijk

TEL. 0251-501735

makelaarnieuwestijl.nl

info@makelaarnieuwestijl.nl



Overdracht

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1972

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Lessenaarsdak

Isolatievormen Dubbel glas

Muurisolatie

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 131 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 118 m²

Inhoud 387 m³

Oppervlakte externe bergruimte 9 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Tuin

Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja

Oriëntering Noord west

Heeft een achterom Ja

Staat Prachtig aangelegd

Tuin 2 - Type Voortuin

Tuin 2 - Oriëntering Zuidoost

Tuin 2 - Staat Normaal

Kenmerken
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Energieverbruik

Energielabel D

 

CV ketel

CV ketel NEFIT Topline

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2009

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Vloerverwarming (gedeeltelijk)

Heeft kabel-tv Ja

Tuin aanwezig Ja

Telefoonaansluiting aanwezig Ja

Beschikt over een internetverbinding Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft een dakraam Ja

Heeft ventilatie Ja

Kenmerken



Kenmerken
Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Inhoud woning Energielabel

118 m2 131 m² 387 m3 D
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Ruime woning met weids uitzicht!
Wonen in een goed onderhouden en ruime eengezinswoning met uitbouw, 
gelegen in een prachtige en groene omgeving met een zonnige achtertuin met 
overkapping. Het uitzicht vanuit de achtertuin is spectaculair. In de afgelopen 
vier jaar is de woning onderhouden en gerenoveerd met onder andere 
vloerverwarming met een pvc-vloer, stucwerk en een nieuwe tuin, maar 
daarover straks meer!




Verder heeft deze woning een uitstekende ligging dichtbij diverse 
voorzieningen, zoals scholen, sportverenigingen en winkels. Ook de haven van 
Uitgeest met zeilschool en restaurants zijn dichtbij. Met de auto is Alkmaar 
binnen 15 minuten te bereiken, Amsterdam in circa 30 minuten. Het 
treinstation van Uitgeest heeft een directe verbinding met Alkmaar en 
Amsterdam. 




INDELING:




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




Bij binnenkomst komt u via de hal in de woonkamer met een halfopen keuken. 
Deze sfeervolle woonkamer is voorzien van een luxe pvc-vloer met 
vloerverwarming en openslaande deuren naar de achtertuin toe. Het stucwerk 
en de vele raampartijen maken de woonkamer extra licht en luxe. Aan de 
voorzijde treft u de keuken met een keramische kookplaat met afzuigkap, 
combi-oven met magnetronfunctie en koel- en vrieskast. 




EERSTE VERDIEPING: Overloop, twee slaapkamers en badkamer.




Via de overloop komt u in contact met twee grote slaapkamers en de 
badkamer. Vanuit de slaapkamer aan de achterkant heeft u een fraai weids 
uitzicht. De slaapkamer aan de voorkant is voorzien van inbouwkast. De 
badkamer heeft een douche, wastafel met spiegel, toilet en een 
designradiator. De grote vloer- en wandtegels maken de badkamer extra 
tijdloos.




TWEEDE VERDIEPING: Overloop, cv-installatie en derde en vierde slaapkamer.




Op de tweede verdieping treft u twee ruime slaapkamers aan. Op de overloop 
is de cv-ketel geïnstalleerd en vindt u de aansluiting voor de wasmachine en 
droger.
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ZONNIGE ACHTERTUIN

Een ruime zonnige achtertuin met terras en een luxe overkapping. Ook ideaal 
voor kinderen die willen spelen bij een grasveld. Met een ligging op het 
noordwesten zult u hier zowel in de middag als tot in de avond heerlijk kunnen 
genieten van de zon. In de avond is er een prachtige zonsondergang te zien. 
Via de voortuin bereikt u de berging. Hier is voldoende ruimte voor uw fietsen 
en tuingereedschap.




BIJZONDERHEDEN:

-	Dichtbij openbaar groen, weids uitzicht met schapen

-	Kindvriendelijke omgeving

-	Op fietsafstand van centrum en treinstation van Uitgeest

-	Dichtbij het Uitgeestermeer

-	Met de auto is Alkmaar binnen 15 minuten te bereiken, Amsterdam in ca. 30 
minuten. 




AANPASSINGEN:

-	Vloerverwarming met pvc-vloer 2018

-	Stucwerk begane grond en eerste verdieping 2018

-	Nieuwe radiatoren op eerste en tweede verdieping 2018

-	Dakramen woonkamer 2018

-	Overkapping achtertuin met lichtkoepel 2019

-	Traprenovatie met inbouwkast 2019, zolder dakramen vervangen in 2020

-	Tuinrenovatie 2020. Nieuwe tegels, handhouten palen met nieuwe schutting, 
nieuw tuinhek en beplanting. Tuin is ook opgehoogd

-	Nieuwe kunststof kozijnen met HR++ glas op begane grond en eerste 
verdieping in 2020.

-	Waterleiding schuur en slot vervangen in 2021

-	Schuur in 2022 geschilderd 

-	Nieuwe laminaatvloer tweede verdieping 2022

-	Nieuwe bitumen dakbedekking 2022 uitbouw

-	Gevel achterzijde opnieuw gevoegd en geïmpregneerd in 2022.
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Plattegrond - Begane grond

21



Plattegrond - 1e verdieping
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Plattegrond - 2e verdieping
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Kadastrale kaart
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Locatie in Uitgeest 
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Naam kantoor:  Makelaar Nieuwe Stijl                                       Paraaf Verkopers:                Paraaf Koper(s): 1 van 2 
Object:  Benesserlaan 294, 1911VK Uitgeest 
 
 
 

LIJST VAN ZAKEN,  
BEHORENDE BIJ 
 
Object: Benesserlaan 294, 1911VK Uitgeest 
 
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      
 Tijd- of schemerschakelaar / Bewegingsmelder      
 Overkapping achtertuin      
 Vlaggenmast      
 Zonnepanelen      
 Tuinset      
 Woning 
 Schotel/antenne      
 Brievenbus      
 (Voordeur)bel      
 Rookmelders      
 Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie      
 Screens       

 Rolluik slaapkamer 1e verdieping achter op zonne 
energie      

 Zonwering binnen       
 Horren      
 Raamdecoratie, te weten 
 Gordijnrails      
 Gordijnen woonkamer      
 Rolgordijnen      
 Vloerdecoratie, te weten 
 PVC vloer woonkamer      
 1e verdieping laminaat     

 2e verdieping laminaat en zeilvloer     

 Plavuizen badkamer     
 
      



 

 
Naam kantoor:  Makelaar Nieuwe Stijl                                       Paraaf Verkopers:                Paraaf Koper(s): 2 van 2 
Object:  Benesserlaan 294, 1911VK Uitgeest 
 
 
 

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

 Warmwatervoorziening / CV      
 CV met toebehoren       
 Close-in boiler      
 Thermostaat      
 Mechanische ventilatie      
 Airconditioning      
 Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:  
 Keukenmeubel      
 Combioven met magnetron functie      
 Keramische kookplaat      
 Afzuigkap      
 Koel- vrieskast      
 Verlichting, te weten:   
 Inbouwverlichting / dimmers      
 Opbouwverlichting      
 (Losse) kasten, legplanken, te weten:   
 Losse kasten      
 Vaste schuifkast slaapkamer 1e verdieping voor      
 Boeken/legplanken      
 Sanitaire voorzieningen  
 Wastafelmeubel met wasbak      
 Spiegel met verlichting      
 Toilet      
 Douche met toebehoren      
 Handdoekendroger      
 Telefoontoestel /-installatie  
 Telefooninstallatie      
 Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten:   
 Radiatorafwerking slaapkamer 1e verdieping voor      
 Isolatievoorzieningen      
 Overige zaken, te weten:   
 Schilderijophangsysteem      
 Zwevend bed slaapkamer 2e verdieping      
 Vast bureau slaapkamer 2e verdieping      

 
 
Deze lijst van zaken mag uitsluitend gebruikt worden door leden van Vereniging VBO.  
Copyright VBO 2022, versie 2022_1. 



Heeft u interesse in de

Benesserlaan 294?

Neem contact op met ons kantoor!

Makelaar Nieuwe Stijl



Breestraat 101

1941 EG Beverwijk 





TEL. 0251-501735

makelaarnieuwestijl.nl

info@makelaarnieuwestijl.nl


