
TE KOOP

Kuileweid 14
Tuitjenhorn
Vraagprijs € 495.000,- k.k.

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



Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE


158 m²



PERCEELOPPERVLAKTE


322 m²



INHOUD


613 m³



AANTAL SLAAPKAMERS


5

BOUWJAAR


2002



ENERGIELABEL


-
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Omschrijving
Deze ruime en moderne TWEE-ONDER-EEN-KAP WONING in jaren '30 stijl is gelegen in een geliefde en 

kindvriendelijke woonwijk in Tuitjenhorn. 


De woning wordt onder ander gekenmerkt door de vele raampartijen en royale leefruimten. Door de uitbouw over 

de gehele breedte van de woning is er een heerlijke woonkeuken ontstaan. Aan de voorzijde bevindt zich de 

sfeervolle living met erker en gashaard en prettig zicht in de straat. Aan slaap-/werkkamers en bergruimte is geen 

gebrek! Er zijn maar liefst 5 slaapkamers en naast de inpandig bereikbare garage is er ook een ideale bijkeuken en 

tuinhuis voor extra opslag van spullen. 





Het dorp Tuitjenhorn heeft vele voorzieningen waaronder een supermarkt, drogist, bakkerij, slagerij, 

gezondheidscentrum, basisschool en diverse sportfaciliteiten. In de direct omgeving bevinden zich meerdere 

speeltuinen, en de stoep wordt gescheiden van de weg door een breed plantsoen. Kind vriendelijkheid ten top!  


Kortom: een heerlijk comfortabel, ruim en modern huis met grote garage, ruime oprit en grote achtertuin, waar u 

enkel uw dozen hoeft uit te pakken en vervolgens genieten!









 INDELING


Begane grond


Er is een ruime entree/hal met direct toegang tot de toiletruimte, meterkast, praktische bijkeuken en living. De 

praktische bijkeuken heeft een tegelvloer, veel opbergmogelijkheden en biedt plaats voor de wasmachine en 

wasdroger. Via de bijkeuken is er toegang tot de garage en eveneens een loopdeur naar de oprit. De prettige lichte 

living met erker en sfeervolle gashaard bevindt zich aan de voorzijde van de woning. De moderne keuken is voorzien 

van alle benodigde inbouwapparatuur en een Quooker. Door de uitbouw is er voldoende ruimte voor een heerlijk 

grote eettafel en daarnaast is er eventueel extra ruime voor een werk- of speelgelegenheid voor kinderen.


De living, keuken en hal hebben een mooie lichte laminaatvloer waaronder zich vloerverwarming bevindt. 


De garage is zowel apart toegankelijk als via de bijkeuken. De garage heeft een afmeting van 7,95 meter x 3 meter en 

beschikt over een elektrische garagedeur.





Eerste verdieping


Op de eerste verdieping bevinden zich 3 slaapkamers, waarvan de master bedroom zich aan de achterzijde over de 

hele breedte bevindt met een ruime vaste kastenwand. De tweede slaapkamer heeft een moderne erker met veel 

lichtinval. De derde slaapkamer is eveneens een prettige lichte kamer aan de voorzijde. De prachtige badkamer is 

compleet uitgerust met een inloopdouche, ligbad, wastafelmeubel en tweede toilet.





Tweede verdieping


Op de tweede verdieping bevinden zich nog eens twee slaapkamers. De kamers hebben beiden een prima afmeting 

en zijn prettig ruimtelijk door de hoogte. De kamer aan de achterzijde heeft een dakkapel voor extra licht en ruimte.  
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Op de overloop bevinden zich de opstellingen voor cv-installatie en WTW installatie. Ook zijn er op de 

zolderverdieping verschillende knieschotten met daarachter veel opbergruimte.





Tuin


De achtertuin heeft een oppervlakte van 130 m² , welke ingericht is met een gazon en twee terrassen waarvan één 

met een ruim prieel. Door de royale oppervlakte heeft men de gehele zomer van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat 

de keus tussen zon of schaduw. In het verlengde van de garage bevindt zich een tuinhuis voor (nog) meer opslag.









 OMGEVING


Niet voor niets is het plezierig wonen in de uitgestrekte gemeente Schagen. De gemeente beschikt over een zeer 

hoog voorzieningenniveau, waaronder diverse scholen, winkels en sportfaciliteiten. Er zijn vele fiets- en 

wandelroute's in de nabijheid aanwezig. De centrale ligging ten opzichte van steden als Alkmaar, Schagen en alle 

dorpse voorzieningen van Tuitjenhorn, Warmenhuizen en Langedijk completeren het geheel.









 BIJZONDERHEDEN


* Royaal woonhuis met een woonopp. van maar liefst 158 m² 


* Sfeervolle living met gashaard


* Uitbouw over volledige breedte met extra leef-/werkruimte


* Royale woonkeuken met openslaande deuren 


* Diepe en brede achtertuin welke garant staat voor de gehele dag zon


* Volop bergruimte in de woning


* Vloerverwarming in living, keuken en hal


* Complete en moderne keuken met Quooker


* Zeer fraai sanitair aanwezig


* Parkeergelegenheid op eigen erf en openbare weg


* Rustige en kindvriendelijke ligging


* Ideale locatie ten opzichte van winkels, scholen en sportclubs


* Interesse gewekt? Bel gerust voor een afspraak!


 


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



Omschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname N.v.t.

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Allesbrander X

Houtkachel X

(Gas)kachels X

Designradiator(en) X

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 - X

 - X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Inbouwkast grote slaapkamer X

 - Wandkast lange muur woonkamer X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - X

 - X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

Lijst van zaken



Omschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname N.v.t.

 - plavuizen X

 - X

 - X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 - schilderij ophangsysteem X

 - X

 - X

 - X

 - X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 - koffiezetapparaat X

 - X

 - X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - X

 - X

 - X

 - X

Lijst van zaken



Omschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname N.v.t.

 - X

 - X

 - X

 - X

 

Woning - Sanitair/sauna

Sauna met toebehoren X

X

X

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 - X

 - X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - jacuzzi/whirlpool X

 - douche (cabine/scherm) X

 - stoomdouche (cabine) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - X

 - X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Schotel/antenne X

Brievenbus X

Lijst van zaken



Omschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname N.v.t.

Kluis X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Screens X

Rolluiken X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Zonnepanelen X

Oplaadpunt elektrische auto X

X

X

X

X

X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 - geiser X

 - X

 - X

 - X

 

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te 
weten

 - X

 - X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Lijst van zaken



Omschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname N.v.t.

X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

(Broei)kas X

Werkbank garage X

Ladekasten onder werkbank  & hoge kasten garage X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) X

 - X

 - X

 

Overig - Contracten

CV: Nee

Boiler: Nee

Zonnepanelen: Nee

Lijst van zaken



kuileweid14.nl

Kuileweid 14, Tuitjenhorn

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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