
SPEULDERBOS 13, PURMEREND

€ 750.000 k.k.

www.speulderbos13.nl



Speulderbos 13, Purmerend

Unieke kans, want zelden te koop! Sfeervol aan het water gelegen, geheel vrijstaande villa op zo’n prachtig
plekje in de ‘Bossenbuurt’ van de Purmer-Zuid. Een garantie voor comfortabel wonen en leven in een met
veel groen en water omgeven kleinschalige vrije sector wijk direct tegen het Purmerbos. In 1990 traditioneel
gebouwd met moderne eigentijdse materialen en sindsdien keurig onderhouden. Met een 438m² groot
perceel en 158m² aan woonoppervlak dus een geweldige plek om je hier met je gezin te vestigen!

Ruimte genoeg binnen en buiten. Binnen uitgevoerd met o.a. een grote living met erker en dus heel veel licht,
grote halfopen keuken, thans drie slaapkamers met de mogelijkheid voor vijf, inpandige berging en parkeren
op eigen terrein. En vanaf het vroege voorjaar genieten van het buitenleven in die machtig mooie tuin, die
vanuit de living via de schuifpui makkelijk te bereiken is. Met heel veel zon- en schaduwplekjes, privacy en de
ligging aan het water, ga je hier heel veel vermakelijke uurtjes doorbrengen!

De indeling:
voortuin met parkeerplaats(en) en eigen laadpaal t.b.v. elektrische auto, entree berging, entree woning, hal
met meterkast, toilet en garderobe, eetkamer met schuifpui naar de achtertuin, woonkamer met
karakteristieke erker, halfopen keuken v.v. luxe keukenopstelling met inbouwapparatuur, inpandige doorgang
naar de berging;

eerste verdieping:
overloop; grote ouderslaapkamer aan de voorzijde met vaste kasten en balkon, tweede slaapkamer aan de
tuinzijde, separaat toilet, badkamer met inloopdouche, ligbad en dubbele wastafel;

tweede verdieping:
grote voorzolder met aansluiting wasmachine, derde slaapkamer.

De woning is zoals gezegd groot genoeg om deze met vier of vijf slaapkamers uit te voeren. De huidige
ouderslaapkamer is ontstaan door het samenvoegen van twee slaapkamers en kan weer gemakkelijk naar de
oorspronkelijk indeling worden omgezet,. De voorzolder is dermate groot dat ook hier nog een extra
slaapkamer of misschien nog handiger, de ideale thuiswerkplek gemaakt kan worden!

Bijzonderheden:
- begane grond is voorzien van een fraaie massief houten vloer en gestuukt plafond.
- de grote keuken is voorzien van vloerverwarming en luxe uitgevoerd.
- badkamer is geheel betegeld en voorzien van een gestuukt plafond met inbouwspots
- toilet begane grond is modern betegeld en uitgevoerd met zwevend closet

Zoals gezegd een van de fijnste plekken in het villawijkje van de Purmer-Zuid direct bij het Purmerbos. Dit
circa 250ha grote bos omvat veel wandel-, fiets- en ruiterpaden, een speelbos, een natuur- en stiltebos en
een grote manege. Aan de noordzijde van het bos bevindt zich een grote golfbaan. Grenzend aan de Purmer-
Zuid ligt het Leeghwaterpark met daarin het moderne gelijknamige zwembad, de kinderboerderij, skatepark
en een grote speeltuin.

Voor de dagelijkse voorzieningen is het verswinkelcentrum Meerland zo'n 400m dichtbij. Met de fiets of
lopend ben je er dus zo. In dit aantrekkelijke winkelcentrum, direct naast het wijkpark De Driegang, zijn o.a.
twee grote supermarkten, warme bakker, viswinkel, slijter, kaas- en notenwinkel, kapper, drogist en
dierenwinkel te vinden. Elke woensdag is daar nog een drukbezochte (vers)warenmarkt. Basisscholen zijn
eveneens op korte fietsafstand bereikbaar.

Voorgezet onderwijs is o.a. gevestigd in het centrum van Purmerend en met de fiets binnen een kwartier zeer
goed bereikbaar. En in dat gemoedelijke Stadshart tref je bovendien een keur van winkels, restaurants en de
gezellige terrassen van de Koemarkt: het kloppend hart van Purmerend! Voor de culture behoeften zijn in het
centrum o.a. het theater De Purmaryn, poppodium P3, het Stamhuis en het Purmerends Museum meer dan



de moeite waard.

De bereikbaarheid is met alle vormen van vervoer uitstekend. Op hele korte loopafstand zijn de haltes van de
snelbus van en naar metrostation Noord. Reistijd circa 17 minuten! Met iets meer dan een halfuur sta je met
de bus en de metro op de Zuidas. Ook de spitsbussen naar Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Zuidoost
stoppen om de hoek. Het NS station ligt op tien fietsminuten en vandaar heb je een rechtstreekse verbinding
met Schiphol.

Met de auto is er via de nabij gelegen Verzetslaan een directe aansluiting met de Jaagweg om zo meteen
naar de Ring A10 te komen en met de A7 Amsterdam-Hoorn-Leeuwarden. Openbaar parkeren in dit deel van
Purmerend is gratis, maar net zo makkelijk parkeer je op je eigen terrein: plaats genoeg voor meerdere
auto's!

Een perfecte plek voor het gezin! “



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 750.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1989
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 158 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 9 m2

Overige inpandige ruimte 9 m2

Perceeloppervlakte 438 m2

Inhoud 585 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 apart toilet
Aantal woonlagen 3 woonlagen

Voorzieningen Dakraam, mechanische ventilatie, schuifpui en kabel
TV

Energie

Definitief energielabel B
Isolatie Volledig geïsoleerd
Verwarming Stadsverwarming
Warm water Stadsverwarming

Kadastrale gegevens

Purmerend H 1507
Oppervlakte 438 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Erfpacht



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, aan water, beschutte ligging, in
bosrijke omgeving en in woonwijk

Tuin Achtertuin, tuin rondom, voortuin en zijtuin
Achtertuin 113 m2 (7.5m diep en 15m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordwesten
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Inpandige berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra en voorzien van water

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Speulderbos 13, Purmerend



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Plattegrond







Plattegrond 3D







Energielabel



















Kadastrale kaart



Vragenlijst























Lijst van zaken


















