
TE KOOP

Stationsstraat 65
Warmenhuizen
Vraagprijs € 399.000,- k.k.
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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE


108 m²



PERCEELOPPERVLAKTE


240 m²



INHOUD


465 m³



AANTAL SLAAPKAMERS


3

BOUWJAAR


1978



ENERGIELABEL


C
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OMSCHRIJVING
Op een rustige locatie, centraal gelegen ten opzichte van alle voorzieningen, treft u deze goed onderhouden, 

traditioneel gebouwde, uiterst ruime twee-onder-een-kap woning met aangebouwde stenen garage. Doordat de 

woning over grote raampartijen beschikt is dit een heerlijk licht woondomein. Aan de voorzijde heeft u weids zicht 

tot aan de duingebieden en vanaf de bank is het genieten van de zonsondergang. De diepe en brede achtertuin is 

gelegen op het zonnige zuiden wat ervoor zorgt dat u hier de gehele dag over volop zon beschikt.





De woning is zeer neutraal afgewerkt en door de jaren keurig onderhouden. Een ideale basis voor de volgende 

eigenaar om er een eigen droomwoning van te maken. 


De woning is compleet met een heerlijk lichte en ruime woonkamer, een half open keuken, 3 slaapkamers (4 

slaapkamers is eenvoudig te realiseren) en de inpandig bereikbare garage. De fraai aangelegde achtertuin zal een 

ieder aanspreken.





We kunnen met recht van een 'uniek object' spreken. Er zijn in de nabije omgeving niet veel woningen van dit type 

met garage en de fantastische ligging. 





Om de woning echt op waarde te kunnen beoordelen maken wij graag een afspraak voor een bezichtiging. Wij laten 

de woning met trots aan u zien. 









 INDELING





Begane grond:


Entree, hal met meterkast en toiletruimte. De woonkamer beschikt over een royale maatvoering en grote 

raampartijen, die zorgen voor volop zon, lichtinval en uitzicht. De half-open keuken is voorzien van een eenvoudig 

doch net keukenblok, tevens treft u vanuit hier de toegang tot de prettige en zonnige achtertuin.





Naast volop ruimte in huis heeft u tevens nog de beschikking over een riante garage(inpandig bereikbaar) en een 

prettige buitenruimte. Door de gunstige ligging van de achtertuin geniet u hier de gehele dag over volop zon, verder 

is deze fraai aangelegd en goed onderhouden en bereikbaar middels een achterom.





1e verdieping:


Ruime overloop met grote vaste kast. Door de recht opgaande gevels bevinden zich op deze verdieping in totaal 3 

ruime en lichte slaapkamers. De royale slaapkamer aan de achterzijde beschikt over een balkon gesitueerd op het 

zuiden. Aan de voorzijde zijn de andere 2 slaapkamers. De badkamer is uitgerust met douchegelegenheid, toilet en 

wastafel. 
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2e verdieping:


Middels steektrap is de zolderruimte met veel bergruimte bereikbaar. 






 WARMENHUIZEN





Niet voor niets is het plezierig wonen in de uitgestrekte gemeente Schagen. Het dorp Warmenhuizen beschikt over 

een zeer hoog voorzieningenniveau, waaronder diverse scholen, een gezellig dorpscentrum en uitgebreide 

sportfaciliteiten. Op loopafstand van de woning bevindt zich de dorpskern van Warmenhuizen alwaar diverse 

winkelvoorzieningen en supermarkten zijn gehuisvest. Tevens zijn er een kinderdagverblijf, brede school, 

gezondheidscentrum, et cetera op loopafstand voor u beschikbaar. Er is een directe busverbinding met Alkmaar en 

Amsterdam bevindt zich op 50 minuten rijden. Daarnaast is de woning op relatief korte afstand van bos, strand, 

duinen en het uitgestrekte recreatiegebied "Geestmerambacht" gesitueerd. Er zijn vele fiets- en wandelroutes in de 

omgeving beschikbaar. De centrale ligging ten opzichte van steden als Alkmaar,, Schagen, Heerhugowaard en alle 

dorpse voorzieningen van de aangrenzende gemeente Langedijk completeren het geheel.









 BIJZONDERHEDEN





* Unieke ligging met fantastisch uitzicht en privacy


* Gelegen op een fraai en ruim perceel van 240 m²


* Ruime inpandig bereikbare garage aanwezig


* Prettig lichte en royale woonkamer met grote raampartijen 


* Zeer ruime slaapkamer met balkon op het zuiden


* In totaal 3 goed bemeten slaapkamers, 4e slaapkamer is realiseerbaar


* Prettig gelegen, privacy-volle en zonnige achtertuin 


* Strook van ruim 50 m² wordt gehuurd van de Gemeente


* Parkeren op eigen oprit en direct naast de woning


* Fraaie locatie ten opzichte van alle voorzieningen


* Zeer rustige en kindvriendelijke woonomgeving


* Kom kijken, U zult zich hier zeker thuis voelen!





LET OP:


Heeft u interesse in deze woning en dient uw eigen woning nog verkocht te worden: wij zijn u graag van dienst door 

uw woning in te ruilen. Geen zorgen over de verkoop! Informeer naar uw mogelijkheden
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Kadastrale kaart
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Locatie



stationsstraat65warmenhuizen.nl

Stationsstraat 65, Warmenhuizen

Scan deze code


 en bekijk de woning 

op je mobiel!

Bekijk deze woning online!



interesse
in deze mooie woning?
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