
TE KOOP 

Molengroet 1 - 753
Noord-Scharwoude
Vraagprijs € 99.500,- k.k.
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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE


40 m²



PERCEELOPPERVLAKTE


187 m²



INHOUD


130 m³



AANTAL SLAAPKAMERS


2

BOUWJAAR


2006



ENERGIELABEL


-
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Omschrijving



Aan de rand van natuurgebied Geestmerambacht, op een uitstekend verzorgd 4-sterren recreatiepark, treft u dit 

goed onderhouden, vrijstaande chalet met houten berging op een mooie kavel aan een waterpartij. Doordat het 

chalet goed onderhouden is, zorgt dit voor een optimaal wooncomfort. De ruime woonkamer beschikt over royale 

raampartijen welke voor volop lichtinval zorgen, keukenblok in hoekopstelling met deels inbouwapparatuur en een 

nette wand en vloer afwerking. Een buitenkans voor als u enerzijds tot in lengte van jaren gerieflijk gelijkvloers wilt 

wonen en anderzijds een prettige buitenruimte op een plezierige locatie zoekt!





Op ''EuroParcs Molengroet'' kunt u in alle rust tot uzelf komen. Volop genieten van de schitterende omgeving van 

natuurgebieden als het recreatiegebied ''Geestmerambacht'' en de stranden van Schoorl, Bergen en Egmond aan zee 

bevinden zich op slechts 10 km afstand. Dorpse voorzieningen en steden als Schagen en Alkmaar treft u eveneens in 

de directe nabijheid. Faciliteiten als; kinderboerderij, vissteiger, verwarmd openluchtzwembad en jeu de Boulesbaan 

treft u eveneens op het park.








INDELING





Entree/hal, meterkast; 2 prima slaapkamers; badkamer voorzien van toilet, wastafelmeubel, douchecabine en 

designradiator; ruime en lichte woonkamer met een modern keukenblok in hoekopstelling welke voorzien is van 

diverse inbouwapparatuur als RVS kookplaat, wasemkap en een koel/vries-combinatie. De openslaande tuindeuren 

geven u toegang tot het zonneterras en het fraaie perceel rondom de woning waar u de gehele dag volop kunt 

genieten van de zon.
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BIJZONDERHEDEN





Sfeervolle en lichte woonkamer


Heerlijk perceel grond rondom de woning


Geheel gelijkvloers wonen


Vele faciliteiten aanwezig op het park


Prachtige, natuurrijke omgeving


Zeer onderhoudsvriendelijk chalet


Parkeren kan zowel op eigen terrein als op het parkeerterrein


365 dagen per jaar recreëren


Erfpacht afgekocht tot 2057


Erfpachtcanon betreft € 508,74 per jaar 


De parklasten bedragen € 1.371,- per jaar excl. gas/water/elektra/onderhoud


Verhuur kan uitsluitend via EuroParcs


Nieuwsgierig? Bel snel voor een afspraak!





INRUIL MOGELIJK


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.
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Kadastrale kaart



Locatie



molengroet1 - 753.nl

Molengroet 1 - 753, 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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