
TE KOOP

Leekerweg 19 b
Barsingerhorn
Vraagprijs € 470.000,- k.k.
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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE


118 m²



PERCEELOPPERVLAKTE


445 m²



INHOUD


458 m³



AANTAL SLAAPKAMERS


4

BOUWJAAR


1971



ENERGIELABEL


C
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Omschrijving
Ze zeggen altijd dat locatie het belangrijkst aspect van een woning is. Bij deze vrijstaande woning is dit absoluut het 

geval! Genieten van de prachtige landelijke uitzichten welke u eveneens een ultiem gevoel van vrijheid geven!


Een ruime woning waar je de hele dag door kunt genieten van de rust én de zon! Deze schitterende woning, gelegen 

aan de Leekerweg in Barsingerhorn, is gebouwd in 1972 en heeft 118 m2 aan woonoppervlak. Deze 

levensloopbestendige woning ligt dichtbij Schagen, een treinstation en diverse winkels. De ruimte, rust, vrijheid en 

fijne ligging zijn niet de enige dingen die deze vrijstaande woning te bieden heeft. Het huis heeft een heerlijke living 

met vier slaapkamers, fijne keuken, keurig sanitair en royale garage. Je geniet bovendien van fenomenaal panorama 

uitzicht over de weilanden en beschikt over een mooie tuin die rondom het huis is gelegen. Hier kunnen 

woondromen werkelijkheid worden!





INDELING


Begane grond:


De voordeur van deze woning is te vinden aan de voorzijde en biedt toegang tot deze ruime woning. Entree met 

meterkast, betegelde toiletruimte met staand toilet en fonteintje, trapopgang naar de eerste verdieping, en toegang 

tot  de badkamer, de eerste twee slaapkamers en de woonkamer van deze woning.





De badkamer van deze woning is betegeld en voorzien van een badmeubel met wastafel en inloopdouche. De eerste 

twee slaapkamers van deze woning zijn beide ruim in opzet en voorzien van volop kastruimte. De slaapkamers 

hebben een mooie vloer en de muren en plafonds zijn hier netjes afgewerkt. Dankzij de raampartijen geniet u hier 

ook van voldoende lichtinval.





De keukenruimte is voorzien van een tegelvloer. De keuken zelf kenmerkt zich door de crème keukenkastjes met 

bruine details. De volgende apparatuur is hier aanwezig: oven en inductiekookplaat. Via de keuken loopt u direct de 

woonkamer van deze woning binnen. De woonkamer is ruim in opzet en heeft meerdere raampartijen, waardoor u 

in deze ruimte van veel lichtinval geniet, maar bovenal van de fenomenale uitzichten. De ruimte heeft een PVC-

laminaatvloer en de muren en het plafond zijn in rustige kleuren afgewerkt. Vanuit de woonkamer kunt u via de 

schuifpui naar de tuin. De keuken biedt niet alleen toegang tot de woonkamer, maar ook tot de bijkeuken. In deze 

ruimte zijn de wasmachine en droger aansluitingen te vinden. Bovendien kunt u vanaf hier de tuin bereiken via een 

openslaande deur.





Eerste verdieping:


De zeer royale overloop biedt toegang tot de derde en vierde slaapkamer van deze woning en tot meerdere 

bergingen, waaronder inloopkast.. De twee slaapkamers op deze verdieping zijn aan de linker- en rechterkant van de 

woning gelegen. Beide ruimtes hebben mooie vloerbedekking en zijn netjes afgewerkt. Op de eerste verdieping van 

de woning is veel bergruimte, waardoor u hier veel spullen kwijt kunt.
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Tuin:


De woning heeft een mooie, grote tuin. De tuin is rondom het huis gelegen, waardoor u hier op meerdere plekken 

van kunt genieten. Dat betekent dan ook dat u hoe dan ook de hele dag zon hebt als het lekker weer is. Het kan hier 

dan ook heerlijk toeven zijn. De tuin biedt voldoende ruimte voor tuinmeubilair of het creëren van speelgelegenheid 

voor kinderen. Omdat de tuin afgesloten is, is het veilig voor kinderen en huisdieren. Via de tuin is er toegang tot de 

garage. Deze garage is niet alleen geschikt voor parkeren, maar ook voor het opbergen van spullen. 





OMGEVING


Deze vrijstaande woning met vrij uitzicht is gelegen aan de Leekerweg in Barsingerhorn. Leekerweg 19B ligt in een 

rustige en kindvriendelijke buurt.





Het centrum van Barsingerhorn is te vinden op korte fietsafstand. In dit kleine centrum vind je een paar winkels. De 

tennisvereniging, golfbaan en paardensportvereniging zijn ook gelegen op fietsafstand van de woning. Je woont op 

korte afstand (zo'n 15 minuten fietsen) van het centrum van Schagen. In dit centrum vind je diverse leuke winkels en 

ook een aantal gezellige horecagelegenheden. Het winkelcentrum Makado Schagen en het treinstation zijn ook met 

de fiets te bereiken. Dit treinstation heeft uitstekende verbindingen naar andere locaties. Zowel met het openbaar 

vervoer als met de auto ben je binnen een uur in Amsterdam. De uitvalswegen zijn vanaf het huis goed bereikbaar. 

De dichtstbijzijnde uitvalsweg is slechts 11 minuten rijden.





BIJZONDERHEDEN


* Panoramische uitzichten vanuit uw woonkamer en slaapkamer


* Fijne en lichte living met aangrenzend de keuken


* Vier slaapkamers, waarvan twee gelegen op de begane grond


* Praktische bijkeuken met aansluiting voor wasmachine


* Ruime garage met elektrische deur


* De gehele dag zon en/of schaduw


* Afgesloten tuin, veilig voor kinderen en huisdieren


* Parkeren in de garage of op eigen erf, ruimte voor 2/3 auto's


* Zeer rustig gelegen in prachtig landelijk gebied


* Centrum van Schagen en treinstation op fietsafstand


* Supermarkt, sportclubs en horeca op fietsafstand


* Uitvalswegen goed bereikbaar


* Uniek object op geweldige locatie! Wees er snel bij!
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Kadastrale kaart
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Locatie



leekerweg19 b.nl

Leekerweg 19 b, Barsingerhorn

Scan deze code


 en bekijk de woning 

op je mobiel!

Bekijk deze woning online!



interesse
in deze mooie woning?
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