
TIGRISSTRAAT 59, PURMEREND

€ 550.000 k.k.

www.tigrisstraat59.nl



Tigrisstraat 59, Purmerend

Zeer ruime geschakelde 2-1-kap aan het water in de Weidevenne. Maar liefst 150m2 woonoppervlak staat je
hier ter beschikking, verdeeld over drie woonlagen. Dat wordt genieten! En praktisch ingedeeld bovendien.
Door de uitgebouwde woonkamer heb je een geweldige leefruimte beneden en dankzij de grote schuifpui trek
je op mooie dagen de tuin er als extra woonruimte bij! En in het zonnetje, want door de west ligging geniet je
optimaal van de middag- en avondzon.

Ook handig is de extra kamer op de begane grond aan de voorzijde. Tegenwoordig is thuiswerken de
standaard, dus heb je hier er alle en ongestoorde gelegenheid voor! Is dat niet nodig dan is deze ruimte
natuurlijk ook zeer goed te gebruiken als extra slaapkamer of game-room voor de kinderen.

Met thans drie slaapkamers en de mogelijkheid voor het realiseren van een vierde slaapkamer kan je met
gezin voorlopig wel even vooruit. Je hebt de ruimte!

Kijk voor meer informatie op de eigen website van de woning: www.tigrisstraat59.nl

Indeling:
voortuin met twee parkeerplaatsen, entree berging, entree woning, hal met toilet, meterkast, trapopgang naar
eerste verdieping en trapkast, studeerkamer/thuiswerkplek, woonkamer met openhaard en open keuken,
vlondertuin aan de achterzijde;

eerste verdieping: overloop, slaapkamer aan de voorzijde, slaapkamer achter, extra slaapkamer te bereiken
via de achterslaapkamer, badkamer met ligbad, douchehoek, tweede toilet en wastafelmeubel;

tweede verdieping: overloop met wasruimte en derde slaapkamer.

De Tigrisstraat is een rustige verkeersluwe straat. Dagelijkse voorzieningen, zoals basisscholen en
wijkwinkelcentrum Weidevenne zijn op loopafstand beschikbaar.

Winkelcentrum Weidevenne omvat o.a. twee supermarkten, warme bakker, viswinkel, Keurslager, slijter,
Primera, audicien en Pearl, twee drogisterijen, sushibar, Kantonees restaurant en een dierenwinkel.

Direct naast het winkelcentrum Weidevenne ligt het gelijknamige NS station. Hier vandaan heb je een
rechtstreekse verbinding met Amsterdam Sloterdijk en Schiphol.

De Tigrisstraat is uitstekend bereikbaar met zowel eigen als openbaar vervoer. Met de auto rij je direct door
naar de Jaagweg richting de Ring A10 of via de Weidevenne naar de A7. Ook het openbaar busvervoer is
prima geregeld. Op drie loopminuten stopt de bus van en naar metrostation Amsterdam-Noord. Binnen het
kwartier (!) sta je daar en een paar minuten later ben je in het hart van onze hoofdstad.

Het gezellige Stadshart van Purmerend ligt op minder dan tien minuten fietsen. Vrij liggende fietspaden en de
markante Melkwegbrug zorgen voor een snelle en veilige fietsverbinding!



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 550.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, geschakelde 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1998
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 150 m2

Externe Bergruimte 4 m2

Overige inpandige ruimte 6 m2

Perceeloppervlakte 199 m2

Inhoud 521 m3

Indeling

Aantal kamers 6 (5 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 ligbad, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 3 woonlagen

Voorzieningen Buitenzonwering, mechanische ventilatie, rolluiken,
schuifpui en kabel TV

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Volledig geïsoleerd

Verwarming Open haard, stadsverwarming en vloerverwarming
gedeeltelijk

Warm water Cv-ketel

Kadastrale gegevens

Purmerend N 995
Oppervlakte 199 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan water, in woonwijk en open ligging
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 64 m2 (8.5m diep en 7.5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het westen

Bergruimte

Schuur/berging Aangebouwd stenen berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren
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Plattegrond











Plattegrond 3D











Meetrapport



Energielabel



















Kadastrale kaart



Vragenlijst


























