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Elgerweg 80
Alkmaar
Vraagprijs € 289.000,- k.k.
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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE


100 m²



PERCEELOPPERVLAKTE


135 m²



INHOUD


344 m³



AANTAL SLAAPKAMERS


4

BOUWJAAR


1982



ENERGIELABEL


B
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OMSCHRIJVING 
Een mooie kans aan de geliefde Elgerweg te Alkmaar! Deze sfeervolle tussenwoning met zonnige tuin op het 

zuidoosten is keurig onderhouden. Wat u zeker moet weten van de woning voordat u komt kijken is dat de woning 

een prachtige keuken heeft, 4 prima slaapkamers, een royale berging over de gehele breedte van de tuin en een 

mooie ligging in een rustige woonomgeving met natuur op loop- en fietsafstand. 


Door de centrale ligging van de woning zijn er vele voorzieningen, waaronder (basis)scholen, sportverenigingen, 

gezondheidscentrum en het uitgebreide winkelcentrum De Mare, in de directe omgeving





Ook nieuwsgiering naar deze leuke woning? Wij laten deze woning graag aan u zien!






 INDELING





Begane grond:


Entree met ruime hal met meterkast, toiletruimte, trapopgang naar de 1e verdieping en toegang tot de woonkamer. 

De tuingerichte woonkamer biedt een mooie lichte leefruimte en is aan de voorzijde voorzien van een open keuken 

met een luxe U-vormig keukenblok met de volgende inbouwapparatuur; 5 pits gaskookplaat, afzuigkap, vaatwasser, 

koelkast, vriezer, stoomoven en combi oven/magnetron. De woonkamer is verder voorzien van een trapkast, een 

mooie laminaatvloer en een sfeerhaard. Vanuit de woonkamer is er direct toegang tot de achtertuin. 





De achtertuin van ruim 60 m² is verzorgd aangelegd en is gesitueerd op het zuidoosten, een garantie voor zonuren! 

Aan de achterzijde van de tuin bevindt zich de ruime vrijstaande stenen berging van ca. 10 m² en een achterom.





1e verdieping:


Overloop met vaste trapopgang naar de 2e verdieping, totaal 3 slaapkamers van respectievelijk 13 m², 8 m² en 6 m², 

complete en geheel betegelde badkamer van ca. 6 m² welke is voorzien van een ligbad, inloopdouche, wastafelmeubel 

en 2e hangend toilet.





2e verdieping:


De verdieping is afgesloten door middel van een deur naar de vaste trap, een zeer royale kamer met dakkapel en een 

ruime separate bergruimte met dakramen en opstelling van de cv-combiketel.
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BIJZONDERHEDEN





* Heerlijk lichte woning met mooie leefruimten


* Moderne en luxe keuken in u-opstelling


* 4 slaapkamers aanwezig


* Heerlijke ruime tuin gelegen op het zuidoosten


* Royale vrijstaande stenen berging met brede deur naar achterom


* Prettige ligging in geliefde woonwijk


* Gunstige locatie, vele voorzieningen op steenworp afstand


* Voldoende openbaar parkeren direct voor de deur


* Erfpacht afgekocht tot 2 maart 2033


* Aanvaarding in goed overleg


* Aantrekkelijke en scherpe prijsstelling!





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



elgerweg80.nl

Elgerweg 80, Alkmaar

Scan deze code


 en bekijk de woning 

op je mobiel!

Bekijk deze woning online!



interesse
in deze mooie woning?
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