
ZUIDERPAD 26, ZUIDOOSTBEEMSTER

€ 450.000 k.k.

www.zuiderpad26.nl



Zuiderpad 26, Zuidoostbeemster

Het Zuiderpad blijft toch een superleuk plekje in de Zuidoostbeemster. Als je de handen uit de mouwen wilt
steken dan woon je straks aan het Zuiderpad 26 in een prachtig verbouwde vrijstaande woning met garage.
En dat maar liefst op een 482 groot perceel eigen grond!

De woning is gebouwd begin jaren '60 van de vorige eeuw en kent nog vrijwel de oorspronkelijke indeling en
uitvoering. Tijd dus om de woning weer geschikt te maken voor vele tientallen jaren woonplezier!

Huidige indeling:
tuin rondom, zijentree woning, hal met toilet, trapopgang naar verdieping, trapkast, separate keuken en woon-
/eetkamer;

verdieping: drie slaapkamers, kastenkamer, badkamer en vaste kast met c.v. ketel en steektrap naar
bergvliering.

Het Zuiderpad is uitstekend bereikbaar met alle vormen van vervoer. Het Stadshart van Purmerend met alle
voorzieningen ligt op vijf fietsminuten, de bushalte met de rechtstreekse verbinding naar metrostation Noord
ligt aan het eind van de straat en de basisschool is om de hoek.

De woning is de afgelopen decennia verhuurd geweest. Verkoper kan als niet bewoner derhalve geen
mededelingen doen over de feitelijke eigenschappen van de woning.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 450.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1961
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 84 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 2 m2

Externe Bergruimte 17 m2

Perceeloppervlakte 482 m2

Inhoud 321 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 2 aparte toiletten
Badkamervoorzieningen 1 douche en 1 wastafel
Aantal woonlagen 2 woonlagen
Voorzieningen Tv kabel

Energie

Definitief energielabel G
Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas
Verwarming Cv-ketel en open haard
Warm water Cv-ketel
Type ketel Gas gestookt , eigendom

Kadastrale gegevens

Beemster D 2409
Oppervlakte 482 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in woonwijk
Tuin Tuin rondom
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Garage

Soort garage Vrijstaande stenen
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Voorzien van elektra
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Plattegrond 3D









Kadastrale kaart
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