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Kenmerken
Woonoppervlakte Geb. geb. buitenr. Inhoud woning Energielabel

73 m² 8 m² 237 m³ A++
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Omschrijving
Een kans die u maar zelden treft! Zó voelt THUISkomen....




Geniet van het duurzaam woongenot die dit luxe, gasloos appartement met 
privé parkeerplaats én berging, u te bieden heeft aan hét stadsplein van 
Heerhugowaard.

Het is een voorrecht om hier te mogen wonen in een complex waar zich in het 
hart van het gebouw een groene stadstuin verschuilt. Een plek waar de 
levendigheid van de omgeving mijlenver weg lijkt.

Een modern gebouw dat zich door de grote ramen etaleert naar het stadsplein 
en deze geweldige vibe voltrekt zich tot in het appartement. 

Hier treft u een woning waar echt alles al is verzorgd! Dus er rest niets anders 
dan uw spullen te pakken en te verhuizen! Hoe kan het ook anders in een 
praktisch nieuwbouw complex welke pas in 2022 is opgeleverd!

De meest duurzame technieken zijn hier toegepast. Natuurlijk zijn de 
appartementen voorzien van een goede isolatie maar ook aan het 
stroomverbruik gedacht. Zo zijn er op het dak van Lapis Lazuli een groot aantal 
zonnepanelen gesitueerd, waarmee de centrale voorzieningen van energie 
worden voorzien. Wat resulteert in een lage VvE bijdrage. En oja, wat dacht u 
van een warmtepomp om het plaatje compleet te maken!

Ziet u zichtzelf hier al wonen in het gezellige hart van Heerhugowaard met 
winkels, horeca, theater, bioscoop en station op loopafstand? Altijd de 
gezelligheid van een terrasje of restaurant binnen handbereik.




Nummer 22 is gelegen op de tweede verdieping en is gelegen aan aan de 
prachtige binnentuin.

Achter de voordeur treft een een ruime entree welke de toegang verschaft 
naar alle woonvertrekken. Het gehele appartement is luxe afgewerkt en 
voorzien van een mooie doorlopende pvc vloerbekleding met een 
comfortabele vloerverwarming. Tevens is de temperatuur per vertrek 
regelbaar. 

De woonkamer is een sfeervol plaatje waar de grote raampartijen zich 
voltrekken en de openslaande deuren de toegang verschaffen tot het riante 
balkon.

De moderne open keuken is van alle gemakken voorzien is zoals een 
kookplaat, combi-oven/combimagnetron, koel-vriescombinatie en een 
vaatwasser.




Centraal treft u de 'natte ruimtes' zoals een separaat toilet, een wasruimte 
waar het witgoed staat opgesteld en de badkamer mét inloopdouche. 

Verder heeft u nog de beschikking over tweetal slaapkamers welke beide 
uitkijken op het binnenhof. 
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Het binnenhof is het hart van het moderne complex. Voor de bewoners een 
ideale plek om te ontspannen en te genieten. 




Onder het gebouw treft u de parkeergarage met uw eigen parkeerplaats. De 
entree van de parkeergarage is gelegen aan de Oostzijde. Vanuit de 
Zuidtangent rijdt u eenvoudig de garage in. 

Gaat u liever met de fiets? Dan kunt u deze ook veilig en droog plaatsen in uw 
eigen berging. Het fijne is dat u vanuit de garage en de bergingen binnendoor 
uw appartement kunt bereiken. Veilig en droog!




Nog een leuk weetje...

Lapis Lazuli beschikt over een modern Bringme Box systeem in entreehal 
West. Dit is een slimme pakketbox, die leveringen (pakketjes) ontvangt, 
aftekent voor ontvangst en de bewoners op de hoogte brengt. Zodoende hoeft 
u niet thuis te zijn als een pakket wordt bezorgd.





Locatie

Het appartemetencomplex Lapis Lazuli staat naast winkelcentrum 
Middenwaard. De locatie is dus nabij bijna 150 winkels en 
horecavoorzieningen gelegen. Zowel theater Cool als de Vue bioscoop zijn op 
loopafstand. Oftewel een levendige locatie waarbij ook de diverse 
zorgvoorzieningen in de buurt zijn. 

Hartje Alkmaar bereikt u binnen een kwartier en met een half uur bent u in 
Amsterdam of Haarlem. 





Kenmerken

- Gasloos wonen

- Warmtepomp AquaHeat, 2022

- Vloerverwarming

- Luxe appartement met balkon

- Privé parkeerplaats én berging

- Zonnepanelen voor de gemeenschappelijke ruimten, 2022

- Start bouw 2019, complex oplevering 2022

- Maandelijkse VvE bijdrage appartement € 101,-

- Maandelijkse VvE bijdrage parkeerplaats € 31,-








Alle informatie is door ons met zorg samengesteld op basis van gegevens van 
de verkoper (en/of derden). Wij staan niet in voor de juistheid of volledigheid 
daarvan, tevens zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites 
of derden waarnaar verwezen wordt. Wij adviseren u en/of uw makelaar om 
contact met ons op te nemen bij interesse in deze woning.
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Plattegrond
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Locatie op de kaart
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Eerlijk en transparant!
Ziet u zichzelf hier al helemaal wonen?

Lapis Lazuli 22, Heerhugowaard

Bied mee via ons online

biedingsplatform:





www.vastgoed-auctions.com

17



Heeft u interesse in een vrijblijvende

waardebepaling?

Neem contact op met ons kantoor!

PRO DEO makelaar



Hescheweg 219 A

5343 AA Oss 





TEL. 088 - 06 06 606

https://www.prodeomakelaar.nl/

info@prodeomakelaar.nl


