
TE KOOP

Kloosterstraat 13
Noord-Scharwoude
Vraagprijs € 275.000,- k.k.
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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE


98 m²



PERCEELOPPERVLAKTE


112 m²



INHOUD


380 m³



AANTAL SLAAPKAMERS


3

BOUWJAAR


1978



ENERGIELABEL


C



\\  Kloosterstraat 13  \\  Noord-Scharwoude  \\  3



OMSCHRIJVING
Te koop aangeboden, leuke HOEKWONING aan de Kloosterstraat 13 in Noord-Scharwoude. De woning is 

geweldig gelegen op een kavel van 112 m² eigen grond. De huidige eigenaar is al begonnen met de moderniseren van 

de basis van de woning, zo zijn er zonnepanelen geplaatst, zijn diverse kozijnen vervangen met TRIPLE GLAS en zit 

er kunststof gevelbekleding op de kopgevel van de woning. De woning heeft een energielabel B.





Deze woning verdient ook verdere vernieuwing waaronder de badkamer en keuken, zo kunt u zelf keuzes maken 

hoe u de opstelling en indeling van de woning graag ziet. De woning heeft 3 slaapkamers, een ruime bijkeuken en 

riante vliering op zolder en een extra schuur in de tuin.





De centrale ligging in het dorp maakt het een zeer compleet geheel. Met alle voorzieningen als scholen, winkels en 

supermarkt op loopafstand is het hier gegarandeerd heerlijk vertoeven. Kom snel kijken want deze kans mag u echt 

niet missen!






 INDELING


Begane grond


Entree, hal met een toiletruimte. Lichte woonkamer met deels open keuken, de scheidingswand kan worden 

verwijderd voor een mooie open keuken met bijvoorbeeld een kookeiland, of is er de mogelijkheid de keuken door 

te trekken naar de bijkeuken om zo meer ruimte te creëren in de woonkamer. Genoeg mogelijkheden dus!





De achtertuin is onderhoudsarm uitgevoerd. De aangebouwde veranda biedt een heerlijke beschutte plek in alle 

jaargetijden. Via de aanwezige achterom komt u op achtergelegen straat met ruime parkeergelegenheid. De tuin is 

gelegen op het zuiden.





1e verdieping


Overloop, in totaal bevinden zich 3 prima slaap-/werkkamers op deze verdieping. Door door de rechte gevels 

beschikken de kamers over een gunstige maatvoering. De badkamer zal moeten worden gemoderniseerd maar 

functioneert wel nog naar behoren. De ruimte is prima en ook hier kan je alle kanten mee op.





2e verdieping


Via de vlizotrap is de bergzolder bereikbaar.
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LANGEDIJK


Niet voor niets is het plezierig wonen in de uitgestrekte gemeente Langedijk. De gemeente beschikt over een zeer 

hoog voorzieningenniveau, waaronder diverse scholen, winkels en sportfaciliteiten. Op korte afstand van de woning 

bevindt zich winkelcentrum "Broekerveiling" alwaar alle winkelvoorzieningen zijn gehuisvest. Tevens is er een 

kinderdagverblijf, dokter etcetera in de nabijheid beschikbaar. Er is een directe busverbinding met Alkmaar en 

Amsterdam bevindt zich op 40 minuten rijden. Tevens is de woning op korte afstand van bos, strand, duinen en het 

uitgestrekte recreatiegebied "Geestmerambacht" gesitueerd. Er zijn vele fiets- en wandelroute's in de nabijheid 

aanwezig. De centrale ligging ten opzichte van steden als Alkmaar, Schagen en alle dorpse voorzieningen van 

Langedijk en Heerhugowaard in de nabijheid completeren het geheel.








BIJZONDERHEDEN


* Recent zonnepanelen geplaatst (eigendom)


* Diverse kozijnen vervangen met TRIPLE GLAS


* In totaal 3 prima slaap-/werkkamers aanwezig


* Tuin gelegen op het zonnige zuiden


* Keuken en badkamer zijn aan vernieuwing toe


* Voldoende parkeergelegenheid rondom de woning


* Centraal gelegen ten opzichte van alle voorzieningen


* Energielabel B


* Inruil van uw huidige woning mogelijk


* Interesse? Wees er snel bij!









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.





\\  Kloosterstraat 13  \\  Noord-Scharwoude  \\  7





\\  Kloosterstraat 13  \\  Noord-Scharwoude  \\  9





\\  Kloosterstraat 13  \\  Noord-Scharwoude  \\  11





\\  Kloosterstraat 13  \\  Noord-Scharwoude  \\  13





\\  Kloosterstraat 13  \\  Noord-Scharwoude  \\  15





\\  Kloosterstraat 13  \\  Noord-Scharwoude  \\  17





\\  Kloosterstraat 13  \\  Noord-Scharwoude  \\  19





\\  Kloosterstraat 13  \\  Noord-Scharwoude  \\  21

Kadastrale kaart



Locatie



kloosterstraat13.nl

Kloosterstraat 13, Noord-Scharwoude

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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