
MAHATMA GANDHISTRAAT 14, PURMEREND

€ 375.000 k.k.

www.mahatmagandhistraat14.nl



Mahatma Gandhistraat 14, Purmerend

Ruime goed onderhouden eengezinswoning in de Purmer Zuid met maar liefst 117m2 woonoppervlak en de
mogelijkheid voor vier of vijf slaapkamers! Door de grote raampartijen voor en achter is het bovendien een
woning waar veel licht binnenkomt. Daar draagt de zonnige op het zuiden gelegen achtertuin natuurlijk ook
aan bij. Echt een woning om je thuis te voelen!

indeling
Begane grond;
voortuin, entree woning, hal met toilet, meterkast en stadsverwarmingsunit, open keuken met
inbouwapparatuur, tuingerichte woonkamer met open trap naar eerste verdieping, achtertuin met berging en
achterom.

Eerste verdieping;
Grote ouderslaapkamer aan de voorzijde, twee ruime kinderkamers aan de achterzijde, daartussen de
badkamer met ligbad, tweede toilet en wastafel.

Tweede verdieping;
grote nader in te delen ruimte met mogelijkheid voor één of twee slaapkamers, wasmachine en droger
aansluiting en vaste kastenwand.

De Mahatma Gandhistraat is een rustige verkeersluwe straat, die vlakbij het Purmerbos gelegen is.
Dagelijkse voorzieningen, zoals basisscholen en wijkwinkelcentrum, zijn in de directe omgeving beschikbaar.

Winkelcentrum Meerland omvat o.a. twee supermarkten, warme bakker, viswinkel, slijter, fietsen- en
dierenwinkel.

Over recreatie in de buurt valt niet te klagen. Natuurlijk dat Purmerbos met wandel- en fietspaden, avonturen-
en kabouterbos voor de kleintjes, golfbaan en manege. In het eveneens nabij gelegen Leeghwaterpark vind je
het zwembad, skatepark en kinderboerderij.

De Mahatma Gandhistraat is uitstekend bereikbaar met zowel eigen als openbaar vervoer. Met de auto rij je
via de Verzetslaan direct door naar de Jaagweg richting de Ring A10 of via de Weidevenne naar de A7. Het
openbaar vervoer is prima geregeld. Op twee 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.

Een woning om je thuis te voelen!



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 375.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1994
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Lessenaardak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 117 m2

Externe Bergruimte 5 m2

Perceeloppervlakte 122 m2

Inhoud 386 m3

Indeling

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

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Volledig geïsoleerd
Verwarming Stadsverwarming
Warm water Stadsverwarming

Kadastrale gegevens

Purmerend H 3459
Oppervlakte 122 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Erfpacht



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 56 m2 (11.25m diep en 5m 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



Energielabel



Lijst van zaken











Vragenlijst


























