
WALES 79, PURMEREND

€ 700.000 k.k.

www.wales79.nl



Wales 79, Purmerend

Bekijk de eigen website van dit STATE OF THE ART appartement voor alle documentatie en informatie:
www.wales79.nl.

Super de luxe "turn key" appartement of beter gezegd: instapklaar luxueus appartement! Wil jij graag
gelijksvloers wonen maar niet inleveren op comfort? Dan is dit appartement jouw nieuwe bestemming! Het
appartement is gelegen op de zesde verdieping en beschikt over 123 m². Op het balkon van ruim 15 m² kan
je nagenoeg de hele dag van de zon genieten, terwijl je vanuit de slaapkamer uitkijkt over de het oude
centrum. Zo heb je het beste van twee werelden in een appartement!

Enkele onderdelen wat het appartement dusdanig luxe maakt:
- Geheel verwarmd middels vloerverwarming (per ruimte te regelen);
- Volledig voorzien van Arte behang;
- Keuken, badkamermeubel en inbouwkasten gemaakt door Gino Babel Interieurs;
- Ingebouwde koffiemachine;
- Quooker met drie standen: gefilterd, kokend & bruisend water;
- Balkon wordt op korte termijn voorzien van een keramiek vloer;
- Cinewall met elektrische openhaard.

Locatie:
Het appartementencomplex is heel recent gebouwd, het is namelijk in 2020 opgeleverd. Daarbij is het op een
super locatie gebouwd, namelijk op de rand van de gewilde wijk Weidevenne, met het centrum "het stadje"
letterlijk binnen handbereik. Zo kan je lopend naar de Koemarkt of naar de vele leuke winkeltjes die het
centrum van Purmerend te bieden heeft.

Afgezien van de mogelijkheden te voet, kan je met de auto of openbaar vervoer heel eenvoudig de
verschillende uitvalswegen bereiken. Met de auto kan je via de A7 of Jaagweg snel richting Amsterdam of
Hoorn. Het treinstation is eveneens op korte fietsafstand te bereiken (station Weidevenne of station
Purmerend).

Indeling:
Op het parkeerterrein voor de ingang van het appartementencomplex is de eigen parkeerplaats van het
appartement te vinden. De parkeerplaatsen worden voorzien van kabelgoten en dergelijken zodat je, als je in
het bezit bent van een elektrische auto, relatief eenvoudig een laadpaal kan laten plaatsen.

Bij binnenkomst in het complex (via de video intercom) vind je op de begane grond de ruime berging voor alle
kerstspullen en koffers. Vanaf de begane grond, wat er trouwens keurig uitziet, kan je gemakkelijk met de lift
naar de verdiepingen.

Op de zesde verdieping van Vennestaete II vind je de entree tot het appartement. Bij binnenkomst kom je in
een ruime hal. Via de openslaande deuren kom je bij de grote woonkeuken, voorzien van alle gemakken. De
keuken beschikt onder meer over een ingebouwde koffiemachine en een Quooker waaruit je zelfs bruisend
en gefilterd water kunt tappen. Wat wil je nog meer?! Over de keuken gesproken; het betreft een compleet op
maat gemaakte keuken door interieurbouwer Gino Babel! Dit is geen simpele keuken maar de crème de la
crème onder de keukens.

De ruime woonkamer met grote zithoek is voorzien van een fraaie cinewall met elektrische openhaard. In de
woonkamer bevinden zich grote raampartijen, allen met moderne shutters uitgerust. Vanuit de woonkamer
loop je het enorme balkon op, waar je tijdens de zomeravonden heerlijk kan vertoeven. Het balkon komt
helemaal tot zijn recht middels de up- & down lampen.

De badkamer is uitgevoerd met een op maat gemaakt badkamermeubel waarop twee design waskommen
staan te schitteren. Daarbij kan je gebruik maken van een riant bad en ruime inloopdouche. Je komt niks te



kort!

Het appartement beschikt over twee slaapkamers, waarvan de grootste van de twee uitkijkt op het oude
centrum, het tramplein en het Noordhollandsch Kanaal. De andere slaapkamer zou je kunnen gebruiken als
hobby- of werkkamer, of simpelweg als tweede slaapkamer/logeerkamer!

Kenmerken:
- Vloerverwarming (thermostaat per kamer);
- Energielabel A;
- Stadsverwarming;
- Gelegen op de zesde verdieping met schitterend uitzicht;
- Eigen parkeerplaats;
- Volle eigendom;
- Servicekosten VvE bedragen € 205,17 per maand;
- Gezonde en actieve VvE (beheer door een professioneel bedrijf).



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 700.000 k.k.
Servicekosten € 205.17 per maand
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bijdrage VvE € 205,17 per maand

Bouw

Soort appartement Bovenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2020

Specifiek Toegankelijk voor ouderen, toegankelijk voor minder
validen en gedeeltelijk gestoffeerd

Soort dak Plat dak

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 123 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 16 m2

Inhoud 392 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 1 dubbele wastafel, 1 inloopdouche, 1 ligbad, 1 toilet,
1 vloerverwarming en 1 wastafelmeubel

Aantal woonlagen 1 woonlaag
Gelegen op 7e woonlaag
Voorzieningen Lift en mechanische ventilatie

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Volledig geïsoleerd

Verwarming Elektrische verwarming, stadsverwarming en
vloerverwarming geheel

Warm water Stadsverwarming

Kadastrale gegevens

PURMEREND K 1220
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan vaarwater, in woonwijk en vrij uitzicht
Tuin Geen tuin
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Box (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein

VVE Checklist

Inschrijving KvK Ja
Jaarlijkse vergadering Ja
Periodieke bijdrage Ja (€ 205,17)
Reservefonds aanwezig Ja
Onderhoudsplan Ja
Opstalverzekering Ja

Wales 79, Purmerend



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



Plattegrond



Plattegrond 3D



Energielabel







Kadastrale kaart



Meetrapport











Lijst van zaken

















Vragenlijst
































