
Te koop in Castricum

MIENT 55

Vraagprijs € 559.000 K.K.

Makelaar Nieuwe Stijl Beverwijk

TEL. 0251-501735

makelaarnieuwestijl.nl

info@makelaarnieuwestijl.nl



Overdracht

Vraagprijs € 559.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1935

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 318 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 93 m²

Inhoud 327 m³

Oppervlakte overige inpandige ruimten 5 m²

Oppervlakte externe bergruimte 55 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 2

 

Locatie

Ligging In bosrijke omgeving

Nabij openbaar vervoer

Vrij uitzicht

 

Tuin

Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja

Oriëntering Oosten

Kenmerken
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Staat Goed onderhouden

Tuin 2 - Type Voortuin

Tuin 2 - Oriëntering West

Tuin 2 - Staat Goed onderhouden

 

Energieverbruik

Energielabel G

 

CV ketel

CV ketel Nefit

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2017

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 1

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Open haard

Heeft kabel-tv Ja

Heeft een open haard Ja

Heeft een rookkanaal Ja

Tuin aanwezig Ja

Telefoonaansluiting aanwezig Ja

Beschikt over een internetverbinding Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft een dakraam Ja

Heeft zonwering Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

Kenmerken



Kenmerken
Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Inhoud woning Schuur/berging

93m² 318m² 327m³ 55m²
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Omschrijving
Vrijstaande jaren-30 woning met schuur van 55 m²




Altijd al vrijstaand willen wonen aan één van de mooiste straten van 
Castricum? Op loopafstand van het bos en station? Dan is dit uw kans! De 
Mient 55 is gelegen aan de rand van het Noordhollands Duinreservaat. Deze 
jaren-30 woning heeft naast authentieke kenmerken een royale zonnige 
achtertuin en een ruime schuur/hobbyruimte. 




Over de locatie. U woont straks op loopafstand van het gezellige centrum van 
Castricum. Steden als Alkmaar, Haarlem en Amsterdam zijn zowel 
rechtstreeks met het OV als met de auto goed te bereiken. In Castricum zelf 
treft u veel voorzieningen. Het centrum heeft een kwalitatief goed 
winkelbestand en er zijn een aantal uitstekende restaurants. Het strand ligt 
vlakbij het dorp en we kunnen natuurlijk niet om het Noord-Hollands 
Duinreservaat heen, één van de grootste natuurgebieden van ons land. Hier 
vindt u prachtige wandel- en fietsroutes.




INDELING:




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




Een vrijstaande jaren-30 woning met karakter, gelegen op het laatste duintje 
van Castricum. We komen binnen in een lichte woonkamer met veel 
raampartijen. De open haard staat als pronkstuk midden in de kamer. De 
haard, hoge plafonds en houten balken geven de woning karakter. Aan de 
voorzijde heeft u een spectaculair vrij uitzicht. Aan de achterzijde treft u de 
keuken en badkamer. Ook heeft u hier toegang tot de achtertuin met schuur, 
maar daar straks meer over. 




EERSTE VERDIEPING: Overloop, drie slaapkamers en toiletruimte. 




Via de overloop heeft u toegang tot drie slaapkamers en de toiletruimte. 
Tevens treft u hier de vlizotrap naar de zolder. Alle kamers hebben houten 
kozijnen met dubbelglas en authentieke paneeldeuren. De royale slaapkamer 
aan de achterkant van de woning is voorzien van een inbouwkast.




Zolder: Bergruimte, cv-ketel.




Op de zolder heeft u alle ruimte voor al uw overige spullen. Ook is hier de cv-
ketel uit 2017 geïnstalleerd. 
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ACHTERTUIN MET SCHUUR

De achtertuin wordt ook wel “klein Versailles” genoemd en is één van de 
fijnste plekken om te zijn. Hier heeft u rust, ruimte, groen en volop zon! Met 
een ligging op het oosten en een diepte van circa 16 meter kunt u hier de hele 
dag genieten. In de achtertuin staat ook een royale schuur van 55 m². De 
ruimte is ook perfect te gebruiken als kantoor- of hobbyruimte. De breedte van 
de openslaande deur in de schuur is 2,10 meter. De schuur is circa 10 meter 
diep en 5,50 meter breed. Schuur is bereikbaar via pad aan de zijkant.




BIJZONDERHEDEN:




-	Vrijstaande jaren-30 woning

-	Schuur van 55 m²

-	Achtertuin van 16 meter diep

-	Nefit cv-ketel 2017

-	Privé parkeerplaats achter

-	Op loopafstand van het centrum en treinstation

-	Op fietsafstand van het strand van Castricum

-	Met de auto bent u binnen 25 minuten in Alkmaar, Haarlem of Amsterdam.
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Plattegrond - Begane grond
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Plattegrond - 1e verdieping
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Plattegrond - Zolder

31



Plattegrond - Schuur

32 | makelaarnieuwestijl.nl



Kadastrale kaart
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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: Mient 55, 1901 AC Castricum 
 
 
 

LIJST VAN ZAKEN,  
BEHORENDE BIJ 
 
Object: Mient 55, 1901 AC Castricum 
 
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      
 Tuinset met parasol      
 Beelden / fontein / ornamenten / bloempotten      
 Woning 
 Schotel/antenne      
 Brievenbus      
 (Voordeur)bel      
 Rookmelders      
 Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie      
 Screens       
 Zonwering buiten voor (markiezen)      
 Zonwering binnen       
 Vliegenhorren      
 Raamdecoratie, te weten 
 Gordijnrails      
 Gordijnen      
 Rolgordijnen      
 Vitrages      
 Plissé / lamellen     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     



 

 
Naam kantoor:  Makelaar Nieuwe Stijl                                       Paraaf verkoper:                Paraaf koper(s): 2 van 3 
Object: Mient 55, 1901 AC Castricum 
 
 
 

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

 Vloerdecoratie, te weten 
 Vloerbedekking trap      
 Plavuizen badkamer en toiletruimte      
 Laminaat / parket vloer      

 Warmwatervoorziening / CV      
 CV met toebehoren       
 Close-in boiler      
 Geiser      
 Thermostaat      
 Mechanische ventilatie/luchtbehandeling      
 Airconditioning      
 Kokend waterkraan      
 Open haard, houtkachel      
 Open haard       
 Allesbrander      
 Kachels      
 Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:  
 Keukenmeubel en keukentafel bij raam       
 Combimagnetron      
 Gaskookplaat      
 Combi-oven      
 Vaatwasser      
 Afzuigkap      
 Koel- vrieskast        
 Verlichting, te weten:   
 Inbouwverlichting badkamer boven      
 Opbouwverlichting      
 (Losse) kasten, legplanken, te weten:   
 Losse kast(en)      
 Boeken / legplanken      
 Werkbank in schuur / garage      
 Kast naast werkbank       
 Vast bureau      
 Spiegelwanden      
 
 
 
 

      



 

 
Naam kantoor:  Makelaar Nieuwe Stijl                                       Paraaf verkoper:                Paraaf koper(s): 3 van 3 
Object: Mient 55, 1901 AC Castricum 
 
 
 

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

 Sanitaire voorzieningen  
 Vaste badkameraccessoires      
 Wastafels met spiegel       
 Vast toiletaccessoires      
 Veiligheidsschakelaar en waterslot wasautomaat      
 Vaste toiletten       
 Inloopdouche       
 Telefoontoestel /-installatie  
 Telefoontoestellen      
 Telefooninstallatie      
 Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten:   
 Radiatorafwerking      
 Voorzetramen      
 Isolatievoorzieningen      
 Overige zaken, te weten:   
 Schilderijophangsysteem      
 Ventilator met licht slaapkamer achterzijde      
       

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



Heeft u interesse in de 

Mient 55?

Neem contact op met ons kantoor!

Makelaar Nieuwe Stijl 



Kerkweg 82

1961 JE Heemskerk 





TEL. 0251-501735

makelaarnieuwestijl.nl

info@makelaarnieuwestijl.nl


