
KINSELMEER 16, PURMEREND

€ 425.000 k.k.

www.kinselmeer16.nl



Kinselmeer 16, Purmerend

Levensloop bestendige woning met het volledige woonprogramma op de begane grond! Met badkamer en
slaapkamer op de begane grond is het Kinselmeer 16 een prima alternatief voor een appartement: ook hier
alles gelijkvloers!

De eerste verdieping beschikt thans over een grote slaapkamer (twee is mogelijk) en een eigen badkamer
zodat eventueel nog inwonende tieners ook nog mee kunnen.

De ligging in de Purmer-Zuid is prima: op hele korte loopafstand ligt het wijkwinkelcentrum Meerland met o.a.
twee supermarkten, AH en Vomar, warme baker, slijterij, kaas- en notenwinkel en Kruidvat. Voor de
dagelijkse boodschappen hoef je de deur nauwelijks uit!

En de tuin maakt het wonen op het Kinselmeer 16 nog comfortabeler. Gunstig op de zon gelegen, een rustige
ligging aan het voetpad en met meer dan voldoende ruimte om met de familie op zomerse dagen gezellig te
barbecueën.

Kijk voor nog meer informatie op de eigen website van de woning: kinselmeer16.nl

De indeling:
begane grond; tuin met aparte ingang voor de berging met wasmachine , entree woning, hal met toilet en
meterkast, woonkamer, met half open keuken, tussenhal met toegang naar slaapkamer en badkamer,
trapkast en trapopgang naar eerste verdieping;

eerste verdieping;
overloop, badkamer, slaapkamer en vlizotrap naar berging

Zoals gezegd een prima ligging in de Purmer-Zuid. Niet alleen voor de boodschappen want met alle vormen
van vervoer is het Kinselmeer 16 prima te bereiken. Het fietspad loopt aan de andere kant van het water en
voert je onder meer naar wijkpark en het nabij gelegen Purmerbos. De andere kant op is er een snelle
verbinding met het Purmerendse Stadshart.

Het openbaar busvervoer stopt zowat voor de deur. De bus brengt je in circa twintig minuten naar
metrostation Noord. Ideaal!

Met de auto ga je via de nabij gelegen Verzetslaan naar de Jaagweg en de Ring A10 of via de Weidevenne
naar de A7.

Het NS station Purmerend bevindt zich op circa tien fietsminuten. Van hieruit heb je een rechtstreekse
verbinding met Amsterdam Sloterdijk en Schiphol.

In de buurt zijn voldoende recreatie mogelijkheden. Het wijkpark en Purmerbos zijn al genoemd. Ook vlakbij:
sporthal, fitness, het Leeghwater zwembad en het 260ha grote Purmerbos met o.a. golfbaan, manege,
avonturenbos en wandel- en fietspaden. Dat alles op korte loop- of fietsafstand!

Een geweldige woning op een geweldige plek!



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 425.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, geschakelde woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1988
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Samengesteld dak

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 96 m2

Overige inpandige ruimte 5 m2

Perceeloppervlakte 213 m2

Inhoud 365 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 2 badkamers en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 ligbad, 2 wastafels en 1
wasmachineaansluiting

Aantal woonlagen 2 woonlagen

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

Energie

Isolatie Volledig geïsoleerd
Verwarming Stadsverwarming
Warm water Stadsverwarming

Kadastrale gegevens

Purmerend H 1558
Oppervlakte 213 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Erfpacht



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, beschutte ligging en in woonwijk
Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 113 m2 (7.5m diep en 15m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordwesten

Bergruimte

Schuur/berging Aangebouwd stenen berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren
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Plattegrond





Plattegrond 3D





Kadastrale kaart



Lijst van Zaken

















Vragenlijst

























Meetrapport






