
Te koop in Beverwijk

PELIKAANHOF 104

Vraagprijs € 275.000 K.K.

Makelaar Nieuwe Stijl Beverwijk

TEL. 0251-501735

makelaarnieuwestijl.nl

info@makelaarnieuwestijl.nl



Overdracht

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

Servicekosten € 259,21

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, portiekflat

Woonlaag 2e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1964

Type dak Platdak

Isolatievormen Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 82 m²

Inhoud 270 m³

Oppervlakte overige inpandige ruimten 6 m²

Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 12 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

Aantal balkons 1

 

Energieverbruik

Energielabel C

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2011

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

Kenmerken
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Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Heeft een balkon Ja

Heeft kabel-tv Ja

Heeft een lift Ja

Telefoonaansluiting aanwezig Ja

Beschikt over een internetverbinding Ja

Heeft schuur/berging Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Reservefonds Ja

Meer jaren onderhoudsplan Ja

Onderhoudsverwachting Ja

Opstal verzekering Ja

Kenmerken



Kenmerken
Woonoppervlakte Berging Inhoud woning Energielabel

82 m² 6 m² 270 m³ C
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Omschrijving
Gerenoveerd luxe appartement op een centrale locatie in Beverwijk!




Inpakken en verhuizen. Dit ruime appartement gelegen op de tweede 
verdieping heeft een sfeervolle woonkamer, moderne keuken met kookeiland, 
twee royale slaapkamers, badkamer met inloopdouche, wasruimte en een 
groot balkon met vrij uitzicht op het zonnige zuidoosten. In het complex is een 
lift aanwezig. Door de gunstige ligging op de tweede verdieping kunt u het 
appartement ook eenvoudig bereiken met de trap.




Wonen op een centrale locatie bij de Wijkerbaan. Zo kunt u straks lopend naar 
verschillende winkels, supermarkten, parken en sportverenigingen. Met de 
fiets bent u binnen enkele minuten in het centrum van Beverwijk of 
Heemskerk. Met de auto kunt u binnen 20 minuten Alkmaar of Haarlem 
bereiken, Amsterdam binnen 30 minuten. Ook het strand van Wijk aan Zee en 
Heemskerk zijn goed bereikbaar. 




INDELING




SOUTERRAIN: Privé berging van ca. 6 m²




BEGANE GROND: Centrale entree met intercom, brievenbus, lift en 
trappenhuis.




TWEEDE VERDIEPING: Entree, hal, meterkast, toilet, woonkamer met open 
keuken, twee slaapkamers, wasruimte en een badkamer. Het balkon met fraai 
uitzicht is bereikbaar vanuit de woonkamer.




Thuiskomen! Bij binnenkomst het gevoel van ruimte en privacy. De 
woonkamer is een heerlijke plek met veel lichtinval van beide kanten. En dan 
de keuken. Deze luxe open keuken is voorzien van een kookeiland met een 
vier-pits inductiekookplaat, vaatwasser, koel- vrieskast, Atag stoomoven en 
Siemens combimagnetron. 




Via de tussenhal komt u in contact met de slaapkamers. De twee slaapkamers 
met laminaatvloer en inbouwkast bieden meer dan voldoende ruimte voor een 
tweepersoonsbed. Waar voorheen de keuken zat is een grote luxe kleding- en 
wasruimte gecreëerd. Tevens vindt u hier de cv-ketel en aansluiting voor de 
wasmachine. De badkamer heeft een luxe uitstraling met inloopdouche en 
wastafel met spiegel. De moderne toiletruimte vindt u in een aparte ruimte. 
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Ten slotte één van de fijnste plekken van dit appartement. Het balkon! Via de 
woonkamer heeft u toegang tot uw balkon met vrij uitzicht op het zonnige 
zuidoosten. Hier kunt u de hele dag heerlijk genieten. Er is voldoende plek voor 
een vierpersoonseettafel of een grote lounge set. 




BIJZONDERHEDEN:




-	Woonoppervlakte ca. 82 m²

-	Centraal gelegen bij Winkelcentrum Wijkerbaan 

-	Twee slaapkamers

-	Derde slaapkamer mogelijk

-	Grote kleding- en/of wasruimte

-	Moderne badkamer en keuken

-	Balkon op het zonnige zuidoosten  

-	Lift aanwezig

-	Actieve VvE met MJOP en jaarlijkse vergadering

-	Servicekosten € 259,21 per maand inclusief reservering voor onderhoud en 
lift, diverse verzekeringen en voorschot water.

-	Gelegen bij winkelcentrum Wijkerbaan

-	Op fietsafstand van het strand van Heemskerk en Wijk aan Zee 

-	Met de auto kunt u binnen 20 minuten Alkmaar of Haarlem bereiken, 
Amsterdam binnen 30 minuten

-	Voldoende gratis parkeermogelijkheden.
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Plattegrond - 2e verdieping
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Plattegrond - Berging
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Locatie op de kaart
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Naam kantoor:  Makelaar Nieuwe Stijl                                       Paraaf Verkoper:                Paraaf Koper(s): 1 van 3 
Object: Pelikaanhof 104, 1945 RV Beverwijk 
 
 
 

LIJST VAN ZAKEN,  
BEHORENDE BIJ 
 
Object: Pelikaanhof 104, 1945 RV 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      
 Tijd- of schemerschakelaar / Bewegingsmelder      
 Tuinhuis/buitenberging      
 Vlaggenmast      
 Zonnepanelen      
 Tafel balkon met barkrukken      
 Woning 
 Schotel/antenne      
 Brievenbus      
 Intercom      
 Rookmelders      
 Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie      
 Screens       
 Rolluiken/zonwering buiten       
 Zonwering binnen       
 Vliegenhorren      
 Raamdecoratie, te weten 
 Gordijnrails      
 Gordijnen      
 Rolgordijnen      
 Vitrages      
 Jaloezieën      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     



 

 
Naam kantoor:  Makelaar Nieuwe Stijl                                       Paraaf Verkoper:                Paraaf Koper(s): 2 van 3 
Object: Pelikaanhof 104, 1945 RV Beverwijk 
 
 
 

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

 Vloerdecoratie, te weten 

 Laminaatvloer woonkamer, hal, slaapkamers en 
wasruimte      

 Plavuizen in badkamer en toiletruimte     

 Warmwatervoorziening / CV      
 CV met toebehoren       
 Close-in boiler      
 Geiser      
 Thermostaat      
 Mechanische ventilatie / luchtbehandeling      
 Airconditioning      
 Kokend waterkraan      
 Open haard, houtkachel      
 (Voorzet) open haard       
 Allesbrander      
 Kachels      
 Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:  
 Keukenmeubel      
 Siemens combimagnetron      
 Inductiekookplaat      
 Vaatwasser      
 Koel- vrieskast      
 Hoge eettafel naast keukenblok met barkrukken      
 Verlichting, te weten:   
 Inbouwverlichting / dimmers      
 Opbouwverlichting      
 (Losse) kasten, legplanken, te weten:   
 Kledingkasten      
 Boeken/legplanken      
 Kast berging      
 Vast bureau      
 Spiegel hal      
 Sanitaire voorzieningen  
 Vaste badkameraccessoires      
 Wastafel met spiegel      
 Douche met toebehoren      
 Toilet      
 Vaste toiletaccessoires      



 

 
Naam kantoor:  Makelaar Nieuwe Stijl                                       Paraaf Verkoper:                Paraaf Koper(s): 3 van 3 
Object: Pelikaanhof 104, 1945 RV Beverwijk 
 
 
 

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

       
 Telefoontoestel /-installatie  
 Telefoontoestellen      
 Telefooninstallatie      
 Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten:   
 Radiatorafwerking      
 Voorzetramen      
 Isolatievoorzieningen      
 Overige zaken, te weten:   
 Schilderijophangsysteem      

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



Heeft u interesse in de 

Pelikaanhof 104?

Neem contact op met ons kantoor!

Makelaar Nieuwe Stijl





Kerkweg 82

1961 JE Heemskerk 





TEL. 0251-501735

makelaarnieuwestijl.nl

info@makelaarnieuwestijl.nl


