
TE KOOP

Snoek 9
Schagen
Vraagprijs € 449.000,- k.k.
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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE


137 m²



PERCEELOPPERVLAKTE


142 m²



INHOUD


495 m³



AANTAL SLAAPKAMERS


4

BOUWJAAR


2014



ENERGIELABEL


A
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Omschrijving



Klaar om te verhuizen? In deze stijlvolle en uitgebouwde eengezinswoning hoeft u enkel de verhuisdozen uit te 

pakken. Deze zeer complete woning met 4 slaapkamers, brede en lichte woonkamer, luxe keuken en sanitair, nette 

afwerking is in 2014 opgeleverd. De woning is relatief nieuw, wat betekent: volledig geïsoleerd, energielabel A, dus 

lage stookkosten!





Aan de voorzijde van de woning bevindt zich de luxe en moderne keuken. Aan de achterkant van de woning de 

tuingerichte en uitgebouwde woonkamer. De moderne open keuken heeft een parallel-opstelling, is greeploos 

uitgevoerd en zeer compleet ingericht met alle denkbare inbouwapparatuur. 


Dit ideale (gezins)huis is verder zeer compleet door de luxe badkamer met o.a. een inloopdouche en de achtertuin 

met een terras, houten berging en overkapping.





Ziet u zichzelf al wonen in deze lichte, instapklare, nette en moderne woning in Schagen? Neem snel contact met ons 

op. Wij laten de woning met trots aan u zien!









 INDELING





Begane grond


Entree met meterkast (8 groepen en 2 aardlekschakelaars), toiletruimte voorzien van een fontein. De moderne open 

keuken is greeploos uitgevoerd en voorzien van een mat grijs composiet aanrechtblad, een koelkast, aparte vriezer 

met 4 lades, vaatwasser, stoom-combi oven, 5-pits gaskookplaat met wokbrander, tweede oven, Quooker, afzuigkap 

en één achterwand beschikt over een, strak gestuukte, pandomo achterwand. Royale, tuingerichte woonkamer met 

trapkast en een schuifpui naar de achtertuin. De wanden en plafonds van de gehele begane grond zijn gestuukt.





Eerste verdieping


Overloop heeft u toegang tot 3 slaapkamers en de badkamer. De 1e slaapkamer bevindt zich aan de voorzijde. De 2e 

en 3e slaapkamer liggen aan de achterzijde en zijn voorzien van gestuukte wanden. Luxe en moderne badkamer met 

inloopdouche, 2e toilet, wastafelmeubel en extra badkamermeubel. De gehele eerste verdieping is eveneens 

voorzien van vloerverwarming. 





Tweede verdieping


Deze verdieping is te bereiken via een vaste trap. Op deze verdieping, voorzien van een laminaatvloer, bevinden zich 

de overloop, de 4e royale slaapkamer, bergruimte achter knieschotten en een inbouwkastenwand. Tevens treft u 

hier de was-/ en bergruimte, de opstelling van de CV (Intergas) en de unit van de mechanische ventilatie. 
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Tuin:


De heerlijke achtertuin is gelegen op het noordoosten en beschikt over 2 terrassen, een gazon, houten berging met 

overkapping voorzien van elektra en een achterom.









 BIJZONDERHEDEN


* De royale en lichte woonkamer is tuingericht


* Zeer luxe en complete open keuken


* 4 goed bemeten slaap-/werkkamers 


* Zolderverdieping met grote slaapkamer en vaste kastenwand 


* Op de begane grond gerookt eiken lamelparket


* Op de verdiepingen laminaat op de vloer


* Begane grond en eerste verdieping hebben vloerverwarming


* Achtertuin op het noordoosten met berging, overkapping en achterom


* Gunstig gelegen nabij de binnenstad, winkelvoorzieningen en het station


* Geliefde woning voor goede prijs/kwaliteitverhouding


* Interesse? Wees er snel bij!





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
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Locatie



snoek9.nl

Snoek 9, Schagen

Scan deze code


 en bekijk de woning 

op je mobiel!

Bekijk deze woning online!



interesse
in deze mooie woning?
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