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Vraagprijs € 669.000,- k.k.
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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE


91 m²



PERCEELOPPERVLAKTE


681 m²



INHOUD


361 m³



AANTAL SLAAPKAMERS


2

BOUWJAAR


1918



ENERGIELABEL


E
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OMSCHRIJVING
Aan de geliefde, mooie, groene Benedenweg is deze charmante vrijstaande woning met royale schuur(142 m²) te 

koop. Deze zeer goed onderhouden woning is gelegen op een perceel van 681 m² eigen grond. De schuur biedt vele 

mogelijkheden, waaronder; kantoorruimte, atelier, opslagruimte en het is de ideale ruimte voor de motor en auto 

liefhebber. Middels het naastgelegen pad is het perceel eveneens via de achterzijde te bereiken en heeft u direct de 

gelegenheid om meerdere auto's te parkeren op eigen erf.





Het woonhuis heeft een sfeervolle en karakteristieke uitstraling. Op de verdieping bevinden zich twee slaapkamers 

en een moderne badkamer. Op de begane grond is de woning uitgebouwd, waar momenteel de toiletruimte en 

praktische bijkeuken zich bevinden. 





Er is een prachtig aangelegde tuin aanwezig. Naast het gazon en de diversiteit aan beplanting, zijn er meerdere 

terrassen waar u heerlijk kunt vertoeven in de zon en/of schaduw. 





Ook op zoek naar een sfeervol woonhuis met grote schuur waar u uw dromen werkelijkheid kunt laten worden? 


Wij nodigen u van harte uit om dit unieke object te komen bekijken.






 INDELING





Begane grond:


Entree/hal met meterkast en trapopgang naar de verdieping, Sfeervolle woonkamer met erker, glas-in-lood, houten 

balken, paneeldeuren, houtkachel en houten vloerdelen. Vanuit de woonkamer is er door de openslaande deuren 

direct toegang tot het terras. De fraaie keuken met landelijke uitstraling grenst aan de woonkamer. Deze keuken is 

uitgevoerd met vaatwasser, gaskookplaat, afzuigkap, combi oven/magnetron en spoelbak. In de keuken is een ideale 

provisiekast aanwezig voor extra voorraad. De hal is voorzien van een vaste kastenwand, geeft toegang tot de 

toiletruimte met fontein en de kelderruimte van 3,8 m². Er is een bijkeuken aanwezig met opstelling voor 

wasmachine en droger. Er is een extra stortbak aanwezig. Vanuit de buitenzijde is nog een extra bergruimte 

aanwezig met de opstelling van de cv-ketel.





Eerste verdieping:


Overloop met ruime inbouwkast. Er zijn twee goed bemeten slaapkamers aanwezig waarvan de slaapkamer aan de 

voorzijde beschikt over een grote vaste kastenwand. De badkamer heeft een moderne en lichte uitstraling en is 

voorzien van een ruime inloopdouche, wastafel en toilet.





Schuur: 


De riante schuur heeft aan de achterzijde een garagedeur en aan de voorzijde dubbele deuren richting de 

overkapping. Onder de overkapping is het heerlijk warm en droog zitten, maar het is ook een perfecte ruimte om 
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uw hobby uit te oefenen. Een deel is verbouwd tot kas voor uw groente en fruit.


De schuur heeft een diepte van bijna 11 meter en een breedte van 6,48 meter. Via een vaste trap is de verdieping 

bereikbaar welke eveneens goed te gebruiken is voor opslag of werkruimte.


Op het dak van de schuur liggen 12 zonnepanelen en de schuur heeft een eigen groepenkast.





Tuin:


De privacyvolle achtertuin heeft een diepte van 32 meter en is fraai aangelegd. Er zijn meerdere terrassen aanwezig, 

waardoor u ieder moment van de dag heerlijk kunt vertoeven in de zon of de schaduw. Bij minder fraai weer kunt 

ook lekker plaats nemen onder de overkapping. De tuin is verder aangelegd met een mooi gazon, een vijver en 

mooie borders met bomen en planten. Vanuit de tuin is er toegang tot de kas. Achter de schuur is volop ruimte om 

meerdere auto's te parkeren. 






 SINT PANCRAS


Sint Pancras maakt deel uit van de uitgestrekte gemeente Langedijk en beschikt over een zeer hoog 

voorzieningenniveau, waaronder diverse scholen, winkels en sportfaciliteiten. Er zijn vele fiets- en wandelroutes in de 

nabijheid aanwezig. De centrale ligging ten opzichte van Alkmaar en alle dorpse voorzieningen in de nabijheid 

completeren het geheel.






 BIJZONDERHEDEN


* Karakteristiek en sfeervol woonhuis


* Zeer riante schuur met vele mogelijkheden


* Ideale overkapping en (groente)kas aan de schuur


* Goed onderhouden woonhuis met mooie details


* 2 slaapkamers en moderne badkamer op de verdieping


* Zeer fraai aangelegde tuin van 32 meter diep


* Via naastgelegen pad(recht van uitweg) toegang tot het perceel aan de achterzijde


* 12 zonnepanelen aanwezig, energiezuinig wonen


* Parkeren op eigen perceel en in de schuur


* Geliefde woonomgeving in Sint Pancras


* Nabij vele voorzieningen, zoals supermarkt, en sportverenigingen


* Actief en gezellig dorp nabij de steden Alkmaar en Schagen


* Gelegen op fietsafstand van het station en op 40 minuten van Amsterdam


* Van deze woning is er maar een!


* Inruil van uw huidige woning mogelijk 


 


INTERESSE? BEL VOOR EEN AFSPRAAK!
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Kadastrale kaart
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Locatie



benedenweg66.nl

Benedenweg 66, Sint Pancras

Scan deze code


 en bekijk de woning 

op je mobiel!

Bekijk deze woning online!



interesse
in deze mooie woning?
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