
STREMSELSTRAAT 18, PURMEREND

€ 350.000 k.k.

www.stremselstraat18.nl



Stremselstraat 18, Purmerend

Royale eengezinswoning in een leuk gedeelte van de Purmer-Noord met een heerlijke tuin op het zonnige
zuidoosten! Gezellig ingericht en helemaal klaar voor je toekomst. Hier maak je een prima start voor heel veel
jaren woonplezier met het (op)groeiend gezin!

Indeling:
voortuin, entree woning, hal met meterkast, stadsverwarmingsunit, toilet en trapopgang naar de eerste
verdieping, open keuken met inbouwapparatuur, woonkamer met trapkast en schuifpui naar die zonnige
achtertuin met berging en achterom;

eerste verdieping: overloop, twee flinke slaapkamers, badkamer met ligbad, tweede toilet en wastafel, vaste
trap naar:

tweede verdieping: overloop met berging en aparte wasruimte, derde grote slaapkamer.

Zo zie je maar wat een mogelijkheden je met deze woning hebt. En qua ligging natuurlijk ook helemaal leuk.
Het Purmerbos is vlakbij en voor je dagelijkse boodschappen kun je kiezen uit winkelcentrum Gildeplein en
winkelcentrum Meerland. Basisscholen zijn eveneens op korte fietsafstand beschikbaar.

De bereikbaarheid is eveneens meer dan prima zowel met eigen als openbaar vervoer. De halte van de
snelbus van en naar metrostation Noord ligt op een enkel loopminuutje en dan stap je met twintig minuten op
de metro!

Het Purmerbos ligt op korte loopafstand en daar vindt je onder andere de manege, golfbaan en veel wandel-
en fietspaden. Het gezellige stadshart van Purmerend is een fietskwartiertje dichtbij.

Helemaal goed om hier te gaan wonen!



Kenmerken

Overdracht

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

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1993
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 96 m2

Externe Bergruimte 5 m2

Perceeloppervlakte 127 m2

Inhoud 330 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 ligbad, 1 toilet en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 3 woonlagen

Voorzieningen Buitenzonwering, dakraam, mechanische ventilatie,
natuurlijke ventilatie en kabel TV

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Volledig geïsoleerd
Verwarming Stadsverwarming
Warm water Stadsverwarming

Kadastrale gegevens

Purmerend A 3878
Oppervlakte 127 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Erfpacht



Buitenruimte

Ligging Beschutte ligging en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 55 m2 (10m diep en 5.5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidoosten

Bergruimte

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

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Stremselstraat 18, Purmerend



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



Plattegrond









Plattegrond 3D









Energielabel



















Kadastrale kaart



Meetrapport





























Lijst van zaken

















Vragenlijst


























