
WESTERHEM 45, MIDDENBEEMSTER

€ 399.000 k.k.

www.westerhem45.nl



Westerhem 45, Middenbeemster

Altijd al in het karakteristieke dorp Middenbeemster willen wonen? Deze fraaie eengezinswoning biedt jou die
mogelijkheid!

Keurig onderhouden tussenwoning met uitgebouwde bijkeuken, overdekte veranda, vrijstaande stenen
berging en een extra diepe achtertuin. De woning is gelegen op een fraaie locatie met voor en achter vrij
uitzicht en nabij het centrum van Middenbeemster. In de achtertuin geniet je veel privacy door het groene
uitzicht.

Indeling:
Begane grond: voor-entree, hal, meterkast, trapopgang naar eerste verdieping, toilet, woonkamer voorzien
van laminaat vloer, half-open keuken met diverse inbouwapparatuur, bijkeuken met werkblad, vaatwasser,
overdekte veranda van 260 x 342 cm.

Eerste verdieping: overloop, trapopgang naar tweede verdieping, geheel betegelde badkamer met douche en
wastafel, ouderslaapkamer, voor-slaapkamer, achter-slaapkamer met ingebouwde kast voor de wasmachine
en droger.

Tweede verdieping: overloop, deze ruimte is omgetoverd tot een royale volwaardige verdieping met twee
slaapkamers die beide zijn voorzien van een kunststof dakkapel: dus een dakkapel aan voorzijde èn dakkapel
aan achterzijde!

Zie voor meer informatie de eigen website van dit adres: westerhem45.nl

Locatie:
Deze woning is gelegen op een rustige, kindvriendelijke locatie in Middenbeemster. Hier kunnen kinderen
lekker buiten spelen in de speeltuin die gecentreerd in de wijk te vinden is. Op de wat strengere winterdagen
kun je op het ijsbaanterrein dat achter het huis ligt heerlijk rondjes schaatsen en op de mooie dagen kunnen
de kinderen hier ook lekker spelen.
Je woont hier op 5 minuten loopafstand van het centrum van Middenbeemster, waar je onder meer de
supermarkt, diverse winkels, enkele restaurantjes, verschillende medische faciliteiten en zelfs twee musea
aantreft. Kinderopvang en basisschool bevinden zich op loop- of fietsafstand, terwijl voortgezet onderwijs met
de fiets te bereiken is, bijvoorbeeld in het nabijgelegen Purmerend. Middenbeemster heeft diverse
sportfaciliteiten die met de fiets eenvoudig te bereiken zijn. De uitgestrekte weidegebieden rondom het
plaatsje bieden de mogelijkheid tot fraaie wandel- of fietstochten.
De bushalte vindt je op loopafstand. In het nabije Purmerend bevinden zich drie NS-stations. Met de auto is
de A7 richting Hoorn en (via de aansluitende A8 en de ring A10) naar Zaandam en Amsterdam in korte tijd
bereikbaar.

Kenmerken:
- Nagelnieuwe kunststof dakkapel achterzijde
- kunststof dakkapel voorzijde
- Airconditioning grote slaapkamer
- Perceel in eigendom ter grootte van 153 m²
- Grotendeels kunststof kozijnen
- Groen uitzicht achterzijde met veel privacy

Genieten in de Middenbeemster!



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 399.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1976
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 122 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 9 m2

Externe Bergruimte 9 m2

Perceeloppervlakte 153 m2

Inhoud 407 m3

Indeling

Aantal kamers 6 (5 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche en 1 wastafel
Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Buitenzonwering, natuurlijke ventilatie en kabel TV

Energie

Definitief energielabel C
Isolatie Dakisolatie, dubbel glas en vloerisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Avanta gas gestookt uit 2009, eigendom

Kadastrale gegevens

Beemster K 1306
Oppervlakte 153 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in woonwijk en vrij uitzicht
Tuin Geen tuin

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren
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Plattegrond









Plattegrond 3D









Energielabel





















Kadastrale kaart



Meetrapport































Vragenlijst





















Lijst van zaken


















