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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE


151 m²



PERCEELOPPERVLAKTE


720 m²



INHOUD


650 m³



AANTAL SLAAPKAMERS


4

BOUWJAAR


2022



ENERGIELABEL


A+
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Omschrijving
In het landelijk en centraal gelegen dorp Schagerbrug kunnen wij u deze energiezuinige en karakteristiek 

vormgegeven vrijstaande nieuwbouwwoning aanbieden op de laatst beschikbare bouwkavel van het bouwplan 

Dorpzicht.


Een unieke woonlocatie op korte afstand van het gezellige Schagen en tevens op korte afstand van de badplaatsen 

Callantsoog en Sint Maartenszee. Het strand, de duinen en het bos in de nabijheid, de term unieke woonlocatie is 

hier dan ook zeker op zijn plaats.





De woning kan desgewenst van een slaap- en/of badkamer op de begane grond worden voorzien waardoor u hier 

geheel gelijkvloers kunt wonen.  Tevens is de garage om te bouwen naar een luxe werkruimte/kantoorruimte/

praktijkruimte aan huis. De keuze is aan u....





U woont hier rustig en landelijk maar toch zeer centraal. Om de hoek de gezelligheid van het sfeervolle Schagen met 

zijn restaurants, terrassen, winkelstraten en de binnensteden van zowel Den Helder als Alkmaar bereikt u in ca. 20 

autominuten. Het strand, de zee en duinen van Sint Maartenszee, Callantsoog en Grote Keeten zijn op de fiets 

eenvoudig te bereiken.





Doordat de woning nog gebouwd moet worden heeft de koper nog enige invloed op het (binnen)ontwerp en de 

afwerking.








WONING DORPZICHT 2





Het betreft hier een fraai ontwerp met volop leefruimte verdeeld over een grote woonkamer met woonkeuken, vier  

slaapkamers (!) en badkamer op de 1e verdieping. De ouderslaapkamer heeft een eigen inloopkamer. En een grote 

De afwerking en indeling is nog enigszins aan te passen aan uw wensen. De garage / berging is binnendoor te 

bereiken en eveneens in te delen als slaapkamer met badkamer of hobby/praktijk/kantoorruimte (optie).





De kavelgrootte bedraagt maar liefst 720 m² en de zon heeft op ieder moment van de dag de ruimte om in de tuin 

te schijnen. 





Energieprestatie


De isolatiewaarden en de energieprestatie van de woning zullen worden uitgevoerd conform de 

omgevingsvergunning. De woning wordt uitgevoerd met een energieprestatie gelijk of beter dan de norm 'Bijna 

Energie Neutrale Gebouwen' (BENG) waardoor de woning zeer duurzaam is.
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BIJZONDERHEDEN:





- Wonen op een toplocatie


- Ruim perceel van 720 m²


- Gasloze woning en dus sprake van een toekomstbestendige en zeer duurzame woning


- Ruime woonkamer en woonkeuken


- 4 slaapkamers op de verdieping


- Slaap-/badkamer op de begane grond zeer goed mogelijk


- Degelijke bouwwijze met gemetselde buitengevels, kalkzandsteen binnen gevels en hardhouten kozijnen


- Fraaie toiletruimte


- Moderne badkamer 


- Woning wordt zonder keuken opgeleverd


- Verwarming middels warmtepompinstallatie 


- Voor alle documentatie en meerwerkopties verwijzen wij u naar www.dorpzicht2.nl


- Inruil van uw eigen woning mogelijk: informeer naar uw opties!





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





Interesse gewekt? Bel voor een afspraak!
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Kadastrale kaart



Locatie



dorpzicht 20 ong.nl

Dorpzicht 2 0 ong, Schagerbrug

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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