
TE KOOP

Dorpsstraat 592
Noord-Scharwoude
Vraagprijs € 449.500,- k.k.
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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE


105 m²



PERCEELOPPERVLAKTE


490 m²



INHOUD


430 m³



AANTAL SLAAPKAMERS


4

BOUWJAAR


1913



ENERGIELABEL


-
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Omschrijving



Comfortabel vrijstaand en rustig wonen in het centrum van Noord-Scharwoude, aan toekomstig doorgaand 

vaarwater.


Wie wil dat nou niet....  En dat alles dan ook nog eens met een eigen parkeerplaats, de warme bakker aan de 

overkant en een heerlijk besloten tuin aan het water. 





Deze vrijstaande, karakteristieke woonhuis met stenen schuur en kantoorruimte is gelegen aan de gezellige 

Dorpsstraat. op een ruime kavel van maar liefst 490m² eigen grond. Bij het verlaten van uw perceel staat u direct in 

het winkelhart van Noord-Scharwoude met zijn leuke sfeervolle winkels en supermarkten. Bij het betreden van de 

woning zult u vermoedelijk meteen verliefd worden op de sfeer en leuke indeling van deze karakteristieke woning.  

De achtergelegen schuur met kantoorruimte is daarbij een belangrijk onderdeel wat niet onvermeld mag blijven en 

natuurlijk ideaal geschikt is voor de klussers en (thuiswerkende) ondernemers.





Kortom; Een woning waar u tot in lengte van jaren heerlijk kunt vertoeven en genieten.


Kom kijken en u bent zeker verkocht!





INDELING





begane grond:


Entree, hal met meterkast en trapopgang naar de eerste verdieping, sfeervolle ruime woonkamer met een 

balkenplafond. Alles is in lichte tinten afgewerkt. Vloer, wanden en plafond zijn helemaal op elkaar afgestemd. De 

open haard zorgt daarbij voor de nodige sfeer en warmte. Aansluitend komt u in de tuingerichte woonkeuken waar 

het heerlijk vertoeven is. De open hoekkeuken is netjes en van alle gemakken voorzien. Vervolgens komt u in een 

hal met toiletruimte.





Buiten in de tuin staan een prima schuur, waar tevens de wasmachine en droger staan, met daarbij een royale 

kantoor-/atelierruimte met een leuke kijk op uw perceel.





1e verdieping:


Een lange lichte overloop mede door de lichtkoepels, in totaal 4 slaapkamers met inbouwkasten. Daarnaast is een 

badkamer welke voorzien is van een inloopdouche, tweede toilet en wastafel.
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BIJZONDERHEDEN





- Riante tuin gelegen aan toekomstig vaarwater;


- Parkeerplaats aan de voorzijde voor meerdere auto's;


- Comfortabele schuur en kantoor voor de kleine ondernemer;


- Super centrale ligging nabij alle noodzakelijke voorzieningen;


- Een heerlijke woning om in te wonen!!





KENMERKEN





- Bouwjaar: 1913


- Perceeloppervlakte: 490 m²


- Woonoppervlakte: 105 m²


- Externe bergruimte: 14 m²


- Overige inpandige functies: 17 m²


- Inhoud: 430 m³
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Kadastrale kaart



Locatie



dorpsstraat592.nl

Dorpsstraat 592, Noord-Scharwoude

Scan deze code


 en bekijk de woning 

op je mobiel!
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Bekijk deze woning online!



interesse
in deze mooie woning?
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