
TE KOOP

Bosweg 12
Heerhugowaard
Vraagprijs € 285.000,- k.k.
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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE


88 m²



PERCEELOPPERVLAKTE


156 m²



INHOUD


321 m³



AANTAL SLAAPKAMERS


3

BOUWJAAR


1966



ENERGIELABEL


C



\\  Bosweg 12  \\  Heerhugowaard  \\  3



OMSCHRIJVING
Op zoek naar een instapklare woning? Stop dan met zoeken en kom eens een kijkje nemen bij de met stijl ingerichte 

en UITGEBOUWDE woning aan de Bosweg 12 in Heerhugowaard!





Gelegen in Heerhugowaard-Noord vindt u deze kant en klare woning, de woning is behoorlijk licht vanwege de vele 

ramen en lichtkoepel in de uitbouw van de woonkamer, de lichtkoepel geeft een mooie sfeer in de gehele ruimte. 

De recent geplaatste keuken met diverse moderne inbouwapparatuur komt zo goed tot zijn recht. Er zijn 3 

slaapkamers op de eerste verdieping en een moderne badkamer! De bijkeuken vindt u aan de achterzijde van de 

woning, de aansluitingen voor de wasmachine en droger zijn hier aanwezig. Aangrenzend is nog een berging voor uw 

tuingereedschap en/of fietsen.






 INDELING


Begane grond:


Voorzijde woning met gezellige ruime voortuin, heerlijke plek voor de avondzon. Voordeur met hal welke toegang 

geeft tot de woonkamer, in de woonkamer ligt een mooie houten vloer, op het plafond zijn de houten balken 

zichtbaar wat een leuke sfeer geeft aan de ruimte! Het zitgedeelte zit aan de voorzijde van woning, met naast de 

bank een heerlijke vuurhaard voor genoeg gezelligheid en warmte. Er is een witte modern/landelijke keuken 

geplaatst met gaskookplaat, afzuigkap, oven/magnetron en een koelkast. De keuken staat in de uitbouw waar een 

heuse lichtkoepel is geplaatst voor fijn natuurlijk licht. De bijkeuken bevindt zich aan de achterzijde van de woning, 

de aansluitingen voor de wasmachine en droger zijn hier aanwezig. Verder is er genoeg ruimte voor een goede kast 

voor bijvoorbeeld voorraad boodschappen. De woonkamer heeft openslaande deuren naar de op het oosten gelegen 

tuin.





Eerste verdieping:


Hal vanuit de woonkamer met deur naar het toilet op de begane grond, vaste trap naar de verdieping, overloop met 

toegang tot de 3 slaapkamer en badkamer, er zijn twee ruime slaapkamers en één wat kleinere kinder/werkkamer. 

Er ligt een nette vloer op de gehele verdieping en de verdieping is netjes afgewerkt. De badkamer is recent geplaatst, 

heeft witte marmer look tegels tegen de wanden en op de vloer liggen donkere tegels, de douche en kraan zijn 

uitgevoerd is het zwart.





Zolder:


Vlizotrap met genoeg bergruimte voor de kerstspullen!
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Tuin:


De tuin is mooi diep en heeft meerdere terrassen. De tuin is grotendeels bestraat en er zijn diverse borders met 

mooie planten en fruitbomen. Aangrenzend aan de woning is een berging voor uw tuinmeubels, gereedschap en/of 

fietsen. De tuin is gelegen op het oosten en heeft een achterom, zo hoef je niet met je fiets of container door de 

woning. 









 BIJZONDERHEDEN


- Kant en klare woning!


- Vernieuwde en moderne badkamer


- Neutrale en complete keuken


- Geweldige lichtkoepel in de aanbouw


- 3 slaapkamers aanwezig


- Ruime tuin met achterom


- Onderhoud en schilderwerk zijn netjes op orde


- Gelegen in Heerhugowaard-Noord


- Fijne en rustige woonomgeving


- Mogelijkheden voor een dakopbouw





Bent u benieuwd geworden naar deze woning? Bel snel en wij maken graag een afspraak om de woning te 

bezichtigen.
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Kadastrale kaart



Locatie



bosweg12.nl

Bosweg 12, Heerhugowaard

Scan deze code


 en bekijk de woning 

op je mobiel!

\\  Bosweg 12  \\  Heerhugowaard  \\  25

Bekijk deze woning online!



interesse
in deze mooie woning?
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