
BANNING COCQGRACHT 83, PURMEREND

€ 350.000 k.k.

www.banningcocqgracht83.nl



Banning Cocqgracht 83, Purmerend

Een geweldige plek om te starten! Royale vijf kamer woning aan de Banning Cocqgracht met maar liefst
111m² woonoppervlak voor heel veel woonplezier en een 14 meter diepe achtertuin voor heel veel leuke bbq
uurtjes!

De woning is thans nog deels verhuurd maar wordt uiteraard leeg opgeleverd zodat je meteen aan de slag
kunt om hier je eigen droompaleisje te maken!

indeling;
begane grond: entree woning, hal, meterkast, toilet, trapkast en trapopgang naar eerste verdieping,
woonkamer met open keuken, achtertuin met berging en achterom.

eerste verdieping: overloop, drie slaapkamers, badkamer en vaste trap naar:

tweede verdieping: overloop, slaapkamer met dakkapel, berging.

De Banning Cocqgracht is mooi centraal gelegen in de Purmer. Voorzieningen zoals basisschool,
wijkwinkelcentrum Gildeplein en de haltes van het openbaar busvervoer van en naar metrostation Noord, zijn
op loopafstand beschikbaar.

De bereikbaarheid is prima. Niet alleen met het openbaar busvervoer maar ook met het eigen vervoer. Met de
fiets ben je met een klein kwartier in het gezellige Stadshart van Purmerend. Met de auto bereik je vrij snel de
uitvalswegen naar de A7 en de Jaagweg. Voor de deur is er voldoende openbare parkeergelegenheid en
parkeren in dit deel van Purmerend is gratis.

Voor recreatie hoef je ook niet ver weg. Het Purmerbos is op korte fietsafstand beschikbaar en omvat een
golfbaan, manege en heel veel wandel- en fietspaden. Het grote Leeghwater zwembad, de kinderboerderij en
de voetbalvelden van Wherevogels zijn eveneens op korte fietsafstand beschikbaar.

De woning is aangesloten op de stadsverwarming en met een A-label al op een energiezuinige toekomst
voorbereid.

Een geweldig leuke plek om heel lang te wonen!



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 350.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1981
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 111 m2

Externe Bergruimte 7 m2

Perceeloppervlakte 149 m2

Inhoud 376 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 toilet, 1 wasmachineaansluiting en 1
wastafel

Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Dakraam, mechanische ventilatie en kabel TV

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Volledig geïsoleerd
Verwarming Stadsverwarming
Warm water Stadsverwarming

Kadastrale gegevens

Purmerend A 4183
Oppervlakte 149 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, beschutte ligging en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 84 m2 (14m diep en 6m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordoosten

Bergruimte

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

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren
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Plattegrond 3D
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Kadastrale kaart






