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Blauwe Beer 3
Heerhugowaard
Vraagprijs € 315.000 k.k.

\\  Dorpsstraat 615, 1723 HC Noord-Scharwoude  \\  0226-340888  \\  info@a1d.nl  \\  http://www.a1d.nl  \\



Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE


112 m²



PERCEELOPPERVLAKTE


154 m²



INHOUD


394 m³



AANTAL SLAAPKAMERS


4

BOUWJAAR


1992



ENERGIELABEL


A



\\  Blauwe Beer 3  \\  Heerhugowaard  \\  3



Omschrijving
Deze ruime eengezinswoning met GARAGE mag u niet missen! De woning heeft royale en lichte leefruimte en een 

zonnige achtertuin gelegen op het zuidwesten. De woning ligt in de rustige, geliefde en kindvriendelijke woonwijk 

Butterhuizen. De woning is netjes onderhouden, voorzien van 12 stuks zonnepanelen en heeft door de grote 

schuifpui in de woonkamer veel lichtinval. 


Er zijn in totaal 4 slaapkamers aanwezig, volop bergruimte op de zolderverdieping en de garage. De tuin is netjes 

aangelegd en heeft een ideale zonligging.


Nieuwsgierig? Bel ons dan om een afspraak te maken! Wees er snel bij.








INDELING





Begane grond


Entree, hal met meterkast, toiletruimte en trapopgang naar 1e verdieping, lichte woonkamer met bergruimte onder 

de trap en een schuifpui richting de achtertuin, aan de voorzijde is de half open keuken gesitueerd met diverse 

apparatuur. 





1e verdieping


Overloop en toegang tot de ruime slaapkamers. De masterbedroom is aan de achterzijde gesitueerd. De grootte van 

de slaapkamers zal u zeer zeker aanspreken. De ruime en complete badkamer is voorzien van een 2e toilet, 

douchehoek, dubbele wastafel en wasmachineaansluiting.





2e verdieping


Middels vaste trap is de ruime 2e verdieping bereikbaar. De voorzolder bestaat uit een overloop en afgesloten 

ruimte  met cv-installatie. Er is een zeer royale 4e slaapkamer met volop licht.





Tuin


De netjes aangelegde tuin is ideaal gelegen op het zuidwesten. Door de mooie afmeting van de tuin kunt u lange 

dagen genieten van de zon. De tuin is bereikbaar via een achterom en eveneens via de garage.








OMGEVING


Deze ruime woning is gelegen in de wijk Butterhuizen. Recreatiepark Luna ligt om de hoek. Een super 

kindvriendelijke en veilige straat. Winkels en voorzieningen zijn allemaal op een steenworp afstand, net als de 

uitvalswegen (A9) en het openbaar vervoer. 
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BIJZONDERHEDEN


Vrijstaande stenen garage achter de woning


4 ruime slaapkamers


Keuken voorzien van divers inbouwapparatuur


Badkamer met douchecabine en 2e toilet


Tuinligging Zuid/ West


Volledig geïsoleerd 


Recent geplaatste zonnepanelen, 12 stuks!


Verwarming middels heteluchtverwarming 


Het energielabel van dit object is A


Nabij winkels en scholen


Ruim opgezette woonwijk


Pak deze unieke kans!!








INRUIL MOGELIJK


Heeft u interesse in deze woning en dient uw eigen woning nog verkocht te worden: onze opdrachtgevers zijn u 

graag van dienst door uw woning in te ruilen. Geen zorgen over de verkoop! Informeer gerust naar de 

mogelijkheden.
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Kadastrale kaart



Locatie



blauwe beer3.nl

Blauwe Beer 3, Heerhugowaard

Scan deze code


 en bekijk de woning 

op je mobiel!
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Bekijk deze woning online!



interesse
in deze mooie woning?

\\  Dorpsstraat 615, 1723 HC Noord-Scharwoude  \\  0226-340888  \\  info@a1d.nl  \\  http://www.a1d.nl  \\


