
Vraagprijs € 350.000 K.K.

KONINGSVARENSTRAAT 63
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OMSCHRIJVING

Een fraaie tussenwoning met tuin op het zuiden aan de rand 
van Wormer. De woning is in 2017 volledig aangepakt en is 
v.v. een nieuwe keuken, een nieuwe badkamer en in 2016 
zijn enkele nieuwe kunststofkozijnen toegevoegd. De woning 
is gebouwd in 1966 en heeft 4 goed bemeten slaapkamers. 
De stahoogte op zolder is 2,15 meter, waarbij een 
slaapkamer is gerealiseerd met een dakkapel. Er is 
voldoende parkeergelegenheid voor de deur. Aan de 
overzijde is een heerlijke speeltuin voor de kinderen.




Wormer is goed bereikbaar met de auto en de trein vanuit 
Amsterdam, Haarlem en Alkmaar. Het biedt een uitgebreid 
winkelcentrum, weekmarkt, diverse voorzieningen en 
sportfaciliteiten. Wormer is gelegen in de gemeente 
Wormerland en heeft 4 basisscholen, kinderopvang en een 
naschoolse opvang. De woning is gelegen op loopafstand 
van het Wormer- en Jisperveld en het bezoekerscentrum 
van Natuurmonumenten.




INDELING: 




Begane grond: 

Bij binnenkomst in de entree/hal, met toilet, 
garderoberuimte, meterkast zien we gelijk een mooie witte 
tegelvloer die door is gelegd naar de woonkamer met open 
kijken en de toegangsdeur naar de leefruimten.

Als we onze weg vervolgen dan zien we een begane grond 
met een open indeling en veel daglicht. De woonkamer is 
een open ruimte met veel lichtinval door de grote 
raampartijen. De woonkamer is gelegen aan de voorzijde 
van de woning en beschikt door grote raampartijen aan 
zowel de achterkant als voorkant over zeer veel daglicht. De 
woonkamer is zeer ruim en biedt meer dan voldoende 
ruimte voor een royale zithoek. De woonkeuken is gelegen 
aan de achterzijde van de woning en gericht op de tuin en 
biedt een uitgebreide plek om heerlijk te kokkerellen. Met 
de praktische inbouwapparatuur is deze keuken meer dan 
compleet ingericht. De kwaliteit straalt ervan af met een gas 
kookplaat met robuuste afzuigkap, brede oven, vaatwasser, 
en koelkast. Vanuit de keuken heb je toegang tot de tuin. 
Daarnaast is de keuken voorzien van veel bergruimte door 
de onder- en bovenkasten. Bovendien heb je goed zicht op 
de woonkamer. 

De volledige begane grond is voorzien van een witte 
tegelvoer en verwarming middels designradiatoren.




1e verdieping:

Via een vaste houten trap komen we op de 1e verdieping met 
een zeer ruime overloop die je toegang geeft tot 3 ruime 
slaapkamers, Deze zijn keurig onderhouden, waarbij de 
masterbedroom zich aan de achterzijde van de woning 
bevindt. In alle ruimtes ligt een warme vloer en de overige 
twee kamers zijn geheel naar eigen wens in te richten als 
(kinder)slaapkamer, thuiskantoor, inloopkast of iets anders. 
Aan jou de keuze!  De nette badkamer is een pareltje die een 
weldaad aan rust, luxe en privacy biedt. Deze is fris betegeld 

met een antraciet grijze vloertegel en een antraciet/witte 
wandtegels die zorgen voor een strakke aanblik, waarbij er 
een mooie combinatie is gemaakt tussen wand- en 
vloertegel. De ruimte is ingedeeld met een royale 
douchecabine, zwevend toilet en een breed wastafelmeubel 
met kastruimte onder de wastafel. Kortom, een heerlijke 
badkamer afgewerkt met een mooie tegelvloer. Aan de hand 
van het verzorgde afwerkingsniveau en de leuke extra's is 
hier dezelfde moderne, frisse stijl en sfeer als beneden 
gerealiseerd.




Zolder:

Via een open trap is de 2e verdieping met voorzolder en 4e 
slaapkamer bereikbaar. Ook deze slaapkamer is zeer ruim, 
is gelegen aan de voorzijde van de woning en door de extra 
raampartijen voelt ook deze slaapkamer zeer ruim en 
prettig aan. Op de voorzolder, is plek voor de wasmachine, 
droger en cv-installatie. De ruimte achter de schotten biedt 
je prettig veel opbergruimte. 




Buitenruimte:

De riante achtertuin is toch wel een van de fijnste plekjes 
van deze woning! Het is voorzien van een betegeld terras, 
grasveld en een stenen berging, wat het de ideale tuin 
maakt om te tafelen, loungen of te spelen!




Bijzonderheden 




• Woonoppervlak 91 m2 en kaveloppervlak 132 m2;

• Woning is aangepakt in 2017;

• Begane grond en 1e verdieping zijn v.v. kunststof kozijnen 
met dubbele beglazing;

• De kozijnen op de begane grond zijn geplaatst in 2016;

• De tuin is op het zuiden gelegen en v.v. een stenen schuur; 























































PLATTEGROND



LOCATIE



INTERESSE IN DEZE WONING?


NEEM DAN VRIJBLIJVEND CONTACT OP MET ONS KANTOOR

Meer en Vaart 22, 1068 ZZ  | 020-3376143 | info@ldbmakelaardij.nl | ldbmakelaardij.nl
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