
TE KOOP

De Lange Akker 18
Nieuwe Niedorp
Vraagprijs € 390.000,- k.k.

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



Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE


117 m²



PERCEELOPPERVLAKTE


197 m²



INHOUD


440 m³



AANTAL SLAAPKAMERS


4

BOUWJAAR


1993



ENERGIELABEL


B
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OMSCHRIJVING
Voor wie op zoek is naar een riant woonhuis AAN HET WATER, op een fijne locatie en die ook nog eens keurig is 

afgewerkt, hebben wij nu dé oplossing. In het gezellige dorp Nieuwe Niedorp is deze sfeervolle 2-onder-1 kap 

woning mét INPANDIGE GARAGE en vernieuwde tuin, badkamer en keuken in verkoop beschikbaar gekomen. De 

woning is gelegen aan een rustig en verkeersluwe straat, wat deze woning uitermate geschikt maakt als u kinderen 

en/of dieren heeft.


 


U kunt hier uw wensenlijstje helemaal afvinken; wij bieden u deze zeer goed onderhouden woning met moderne en 

vernieuwde badkamer en keuken en een zonnige tuin aan het water. Dit alles is gelegen aan een rustig woonerf met 

veel groen en een speelveldje in plan "De Veert” op korte afstand van het vernieuwde winkelcentrum en park "De 

Meet”.






 INDELING


 


Begane grond:


Entree, ruime hal met meterkast, garderobe, toilet met fontein en toegang tot de woonkamer. Via de deur komt u 

binnen in de woonkamer met zitgedeelte en eethoek. De grote raampartijen vallen direct op en zorgen voor fraai 

lichtinval en zicht over de tuin. De gehele beneden verdieping is voorzien van een plavuizen vloer. De half-open 

keuken is in hoekopstelling geplaatst en van alle gemakken voorzien waaronder een vaatwasser, combi oven/

magnetron, grote koelkast, elektrisch koken middels een inductiekookplaat en afzuigkap van o.a. AEG en ATAG. De 

keuken is zeer recent geplaatst in een landelijke uitvoering. Wilt u meer verbinding met de woonkamer? Dat kan, de 

mogelijkheid bestaat een deel van de muur te verwijderen (onder de trap) voor meer openheid. 


 


1e Verdieping:


Op de 1e verdieping treft u 3 fijne slaapkamers waarvan één met airco en balkon. De badkamer is recent vernieuwd 

en zéér compleet met o.a. een ligbad, douche, hangend toilet en wastafelmeubel. De badkamer is goed geventileerd 

middels mechanisch ventilatie.


 


2e Verdieping:


Vaste trap naar de 2e verdieping, ruimte kan fungeren als extra slaapkamer/werkkamer. De CV-Ketel en 

mechanische ventilatie unit zijn hier geplaatst. Er zijn twee dakramen geplaatst voor licht en het ventileren van de 

ruimte.
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Garage/berging:


Inpandige garage, te bereiken via de loopdeur vanuit de hal of vanaf de voorzijde woning met dubbele openslaande 

deuren. Aansluitingen voor de wasmachine en droger zijn hier aanwezig en de ruimte is verwarmd. Vloer is voorzien 

van plavuizen vloertegels. Ruimte leent zich goed voor de opslag van goederen en uw fietsen. Heeft u een hobby? 

Ook dan kunt u deze ruimte vast goed benutten!





Tuin:


De heerlijke achtertuin is gelegen op het zonnige het zuidwesten. Houdt u van een stukje varen? Dat kan hier, want 

via de houten vlonder (waar het ook heerlijk vertoeven is), stapt u zo in uw bootje en verkent u een groot deel van 

dit gezellige dorp. Het zonneterras aan de voorzijde van de tuin is bestraat met tegels, en de rest is voorzien van 

gras, naast het grasveldje loopt een looppad naar de houtenvlonder. In de avond is de tuin mooi verlicht welke 

geplaatst in op de schutting delen en op de houtenvlonder bij het water.






 BIJZONDERHEDEN





- Goed onderhouden 2-onder-1 kap woning met garage in de groene wijk De Veert 


- Nabij veel voorzieningen zoals supermarkten en zorgcentra


- Eveneens op loopafstand van een basisschool


- Bouwjaar woonhuis 1993


- Nieuw en modern ingerichte tuin 


- Nieuwe badkamer en keuken geplaatst


- Airco voor koelen en verwarmen in de hoofdslaapkamer


- Nieuwe hardhouten beschoeiing over de gehele breedte van de tuin


- CV HR ketel, Remeha 2007


- Woning aan het water met recent vernieuwde steiger


- Gunstige zonligging (zuidwest)


- Tuinverlichting aan laten leggen op de schuttingdelen en houtenvlonder


- Rustige hofje met amper verkeer


- Woning voorzien van Energielabel B


 


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
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Locatie



de lange akker18.nl

De Lange Akker 18, Nieuwe Niedorp

Scan deze code


 en bekijk de woning 

op je mobiel!

Bekijk deze woning online!



interesse
in deze mooie woning?
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