
BARBADOSSTRAAT 33, PURMEREND

€ 450.000 k.k.

www.barbadosstraat33.nl



Barbadosstraat 33, Purmerend

Hoe mooi en ruim wil je wonen? De Barbadosstraat 33 biedt je die mogelijkheid! Een perfecte kindvriendelijke
locatie zeer centraal gelegen in de Weidevenne en met maar liefst 130m2 woonoppervlak! Bovendien een
leuk en speels ontwerp en dat maakt het wonen ook net iets meer bijzonder!

Begane grond:
voortuin, entree, hal met meterkast, modern betegeld toilet, trapopgang naar eerste verdieping, open keuken
met U-vormige inbouwkeuken, grote woonkamer met toegang naar achtertuin en aangebouwde overkapping,
vrijstaande houten berging en achterom,

eerste verdieping: overloop, drie slaapkamers, modern betegelde badkamer met wastafelmeubel, 2de
zwevend toilet en inloopdouche;

tweede verdieping: overloop, separate wasruimte met aansluiting wasmachine en droger, vierde slaapkamer.

voor nog meer informatie: zie de eigen website van de woning: www.Barbadosstraat33.nl

Zoals al eerder vernoemd, is deze leuke tussenwoning gelegen in de woonwijk de Weidevenne. In de nabije
omgeving vind je vele voorzieningen, zoals diverse basisscholen, het grote wijkwinkelcentrum Weidevenne
met het gelijknamige NS station

Het wijkwinkelcentrum biedt een compleet winkelaanbod met twee supermarkten, AH en Vomar, verswinkels
zoals de warme bakker, keurslager en visboer. Verder onder meer nog twee drogisten, cafetaria, dieren- en
bloemenwinkel, Primera, Kantonees restaurant en sushi bar.

De bereikbaarheid is bovendien uitstekend, zowel met eigen als openbaar vervoer. Met de auto ben je in een
mum van tijd op de A7. Fietsend ben je met tien minuten in de gezellige Purmerendse Stadshart.

Op een paar loopminuten staan de bushaltes van de hoogfrequente en snelle busverbinding met Metro
Noord. In circa twintig minuten stap je daar op de metro. Het al eerder genoemde NS station bevindt zich op
vijf fietsminuten en vandaar heb je een rechtstreekse verbinding met Sloterdijk en Schiphol.

Je hoeft niet verder te zoeken: Barbadosstraat 33 wordt het!



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 450.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2000
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Lessenaardak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 130 m2

Externe Bergruimte 9 m2

Perceeloppervlakte 147 m2

Inhoud 466 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Mechanische ventilatie, rolluiken en kabel TV

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Volledig geïsoleerd
Verwarming Stadsverwarming
Warm water Stadsverwarming

Kadastrale gegevens

Purmerend N 1945
Oppervlakte 147 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, beschutte ligging en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 58 m2 (10.4m diep en 5.6m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuiden

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren
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Plattegrond









Plattegrond 3D









Kadastrale kaart



Lijst van zaken















Vragenlijst























Energielabel






