
BOSSA NOVASTRAAT 73, PURMEREND

€ 500.000 k.k.

www.bossanovastraat73.nl



Bossa Novastraat 73, Purmerend

De locatie is belangrijk als je een huis wilt kopen, dus bij een superlocatie ben je meteen verkocht. En dat
overkomt je bij Bossa Novastraat 73! Let maar op!

Werkelijk alles wat je dagelijks nodig hebt, ligt op loopafstand van deze geweldige gezinswoning. De
basisschool? Direct om de hoek en verkeersvrij bereikbaar: een veilig idee! Het winkelcentrum? De straat uit
en je bent bij het grote winkelcentrum Weidevenne met o.a. twee supermarkten, diverse verswinkels en
diverse eetgelegenheden.

Openbaar vervoer? De bus stopt om de hoek en die brengt je in no-time van en naar metrostation Noord. Of
je pakt de trein, die stopt bij dat winkelcentrum en brengt je rechtstreeks naar Sloterdijk en Schiphol!

En dan woon je ook nog eens aan het water in een geweldige woning, die meteen instapklaar is, waarin je
komende decennia heel veel plezier gaat beleven. Ga maar na: een riante woonkamer met open
woonkeuken, vier geweldige slaapkamers en een recent gemoderniseerde badkamer en toilet mèt een zeer
zonnige achtertuin. Hier kan je groot worden met je gezin!

Ook handig is de inpandige berging die én binnendoor én met een eigen buitendeur bereikbaar is. Wil je hier
een kleine praktijk-aan-huis uitoefenen dan is dat door de eigen ingang heel goed mogelijk. Handig daarvoor
is ook de dubbele wastafel die hier geplaats is. Of gewoon je fietsen en tuinmeubilair stallen, dat kan
natuurlijk ook.

Voor de woning heb je plek genoeg om je eigen auto te parkeren. Nu is het openbaar parkeren in dit deel van
Purmerend gratis, maar een parkeerplekje op eigen terrein is wel praktisch zeker als we straks allemaal aan
de stekker moeten.

Indeling:
voortuin met parkeerplaats, entree berging, entree woning, hal met garderobe, in 2021 gemoderniseerd
zwevend toilet en inpandige doorgang naar de berging/praktijkruimte, woonkamer met open trap naar eerste
verdieping, woonkeuken voorzien van diverse inbouwapparatuur, achtertuin aan het water;

eerste verdieping: overloop, vier slaapkamers waarvan thans één in gebruik als thuiswerkplek, in 2021
gemoderniseerde badkamer en separate wasruimte. Tevens aanwezig voldoende zonnepanelen voor volledig
jaarstroomgebruik van een gezin.

Heel veel plezier in je nieuwe woning op deze superlocatie!



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 500.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2000
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 142 m2

Perceeloppervlakte 157 m2

Inhoud 465 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer
Badkamervoorzieningen 1 dubbele wastafel, 1 inloopdouche en 1 ligbad
Aantal woonlagen 2 woonlagen
Voorzieningen Buitenzonwering, mechanische ventilatie en kabel TV

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Volledig geïsoleerd
Verwarming Stadsverwarming
Warm water Stadsverwarming

Kadastrale gegevens

Purmerend N 2131
Oppervlakte 157 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, aan water en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 53 m2 (7m diep en 7.5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidwesten

Bergruimte

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

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein
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Plattegrond





Plattegrond 3D





Meetrapport





















Energielabel







Kadastrale kaart



Lijst van zaken















Vragenlijst


























