
TE KOOP

Dijk 61
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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE


117 m²



PERCEELOPPERVLAKTE


226 m²



INHOUD


636 m³



AANTAL SLAAPKAMERS


2

BOUWJAAR


1910



ENERGIELABEL


C
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OMSCHRIJVING



Zoekt u een recent gerenoveerd vrijstaand woonhuis met dubbele garage, centraal gelegen in het geliefde dorp 

Broek op Langedijk en die helemaal af is? Dan is dit uw kans! Deze royale vrijstaande woning is de afgelopen jaren 

helemaal opgeknapt en verduurzaamd. Denkt u hierbij aan onder andere een nieuwe keuken, badkamer, nieuwe 

vloeren, vernieuwde elektra en meterkast, grotendeels nieuwe kunststof kozijnen en vloerverwarming op de woon-

verdiepingen. 


Dit unieke object met vele mogelijkheden en verrassende ruimten vraagt om een bezichtiging. U kunt vanaf de 

voorzijde niet goed inschatten wat er allemaal verborgen gaat achter de gevels. 


Kenmerkend voor deze woning zijn de royale en lichte living met woonkeuken op de verdieping, 2 slaapkamers met 

ieder een eigen badkamer, de zonnige tuin met veranda en uiteraard de dubbele garage. Daarbij is de ligging 

uitstekend, dichtbij uitvalswegen naar Alkmaar, Schagen en Amsterdam.





De garage biedt voldoende ruimte om 3 auto’s te parkeren, maar is eveneens goed te gebruiken als kantoor, salon of 

praktijk aan huis.


De royale hoeveelheid leefruimte, het luxe wooncomfort, de hoogwaardige afwerking en de mate van privacy maken 

dit object tot een zeer uniek en aangenaam woonhuis. Exclusief en bijzonder fraai wonen in een prettige 

woonomgeving met werkelijk alle voorzieningen in de directe nabijheid. Een wat ons betreft echte buitenkans!






 INDELING





Begane grond


Via de houten openslaande deuren betreedt u de dubbele garage. De garage heeft volop ruimte voor 3 auto's of 

meerdere motoren. Aan de achterzijde van de garage is de bijkeuken met vaste kastenwand, aansluitingen voor 

wasmachine en droger, loopdeur naar de achtertuin en de vaste trap naar de eerste verdieping.





1e verdieping


Hal welke toegang tot de toiletruimte, de eerste goed bemeten slaapkamer met badkamer ensuite en de living aan de 

voorzijde van het woonhuis. 


De heerlijk lichte en royale living heeft een prachtige en hoogwaardige afwerking met eiken houten vloerdelen, 

strakke wanden en plafonds en stijlvolle details waaronder eiken houten vensterbanken. De nieuwe keuken(2021) is 

echt een plaatje en compleet uitgerust met kookplaat, Bora afzuigsysteem, stoomoven, koelkast, vriezer, vaatwasser 

en Quooker. 


De ensuite deuren maken het mogelijk om de hal en slaapkamer extra af te sluiten van de living. In de slaapkamer op 

deze verdieping bevinden zich 3 inbouwkasten, schuifpui en geeft toegang tot eigen badkamer met wastafel en 

inloopdouche.


Op deze verdieping zijn woonkamer, keuken, slaapkamer en hal voorzien van vloerverwarming. 
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2e verdieping


Vaste trap naar de tweede verdieping met royale overloop met bergruimte en cv-opstelling. Op de overloop treft u 

het luik naar de enorme zolderverdieping.


De verdieping is recent verbouwd tot een zeer royale slaapkamer met toegang tot een luxe badkamer. De badkamer 

is ruim door de aanwezige dakkapel, welke overigens onderhoudsvrij is door de Keralit bekleding. De badkamer 

heeft een inloopdouche, wastafelmeubel en toilet. De grote slaapkamer heeft maarliefst een vloeroppervlak van ruim 

30 m2. 


Deze verdieping is eveneens voorzien van vloerverwarming. 





Zolder


Deze verdieping bereikt u middels een vlizotrap. De ruimte die u hier aan treft zal u zeker aangenaam verrassen.





Tuin


De heerlijke achtertuin met fraaie bestrating, mooie beplanting en royale overkapping is gelegen op het westen. 

Door de perfecte ligging kunt u hier genieten van de zon en uw privacy. De achtertuin is via de naastgelegen steeg te 

bereiken maar ook met de auto via achtergelegen pad. 









 BIJZONDERHEDEN


* Recentelijk gerenoveerde woning, 2021/2022


* Inpandige dubbele garage


* Mogelijkheid tot kantoor/praktijk/salon aan huis


* Stijlvolle en hoogwaardige afwerking


* Nieuwe keuken, badkamer, vloeren en kozijnen


* Vernieuwde elektra installatie en leidingwerk


* Enorme slaapkamer met badkamer op de tweede verdieping


* Totaal 2 slaapkamers aanwezig


* Volledig isolatiepakket! Energiezuinig!


* 12 zonnepanelen geïnstalleerd 


* Heerlijke en beschutte achtertuin met veranda


* Veel bergruimte in de gehele woning


* Vrij parkeren op eigen erf voor 2/3 auto's


* Een rustige en centrale ligging in het dorp


* Vele dorpse en stadse voorzieningen in de nabijheid


* Uniek object! Hier is er echt maar 1 van!
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Kadastrale kaart



Locatie



dijk61.nl

Dijk 61, Broek Op Langedijk

Scan deze code


 en bekijk de woning 

op je mobiel!
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Bekijk deze woning online!



interesse
in deze mooie woning?

\\  Dorpsstraat 615, 1723 HC Noord-Scharwoude  \\  0226-340888  \\  info@a1d.nl  \\  http://www.a1d.nl  \\


