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Den Ilp 97A, Den ilp

Kijk, dit is weer eens zo'n pareltje in Den Ilp! Een vrijstaande woning op een geweldig plekje vrijwel direct
naast het vaarwater van het recreatiegebied 't Twiske! En een heerlijk gezinshuis, dat voel je meteen als je
binnenkomt. De tuingerichte woonkamer met open woonkeuken zijn de plekken waar gezelligheid troef is. En
dat geldt ook voor de tuin. Zet de tuindeuren open en je ziet al voor je hoe je die heerlijke vrije uurtjes door
gaat brengen: BBQ’en met vrienden, lekker chillen of zomaar een leuk feestje. Dankzij de perfecte zonligging,
want die heb je van einde ochtend tot zonsondergang, kan je van het vroege voorjaar tot het late najaar
lekker lang van je buitenruimte genieten. Wordt het even te warm dan biedt de gezellige veranda uitkomst, zo
hou je je hoofd en je drankje koel!
De indeling:
Voortuin met parkeerplaatsen, entree woning, hal met meterkast en toilet, L-vormige inbouwkeuken en
tuingerichte woonkamer met open trap naar eerste verdieping, achtertuin met berging veranda en achterom;

Eerste verdieping:
Overloop met aparte wasruimte, voorslaapkamer, badkamer, tweede slaapkamer en derde achterslaapkamer
met vaste kast en balkon; vlizotrap naar grote bergzolder.

Bijzonderheden:
- de begane grond is voorzien van comfortabele vloerverwarming
- de inbouwkeuken is o.a. voorzien van een Bora kookplaat, close-in boiler en natuurstenen aanrechtblad
- open haard in de woonkamer
- woonkamer met openslaande tuindeuren
- modern betegelde badkamer met 2de toilet, douchehoek en wastafelmeubel
- zonwering op de begane grond en eerste verdieping aan de tuinkant
- moderne HR c.v. ketel bouwjaar 2020.

Comfortabel, gezellig en vooral vrijstaand wonen in een landelijke waterrijke omgeving: recreatiegebied 't
Twiske is je achterbuur! Dat betekent echter niet dat er geen voorzieningen in de buurt zijn. In tegendeel
zelfs: basisschool en kinderopvang vind je schuin tegenover de woning. Binnen tien fietsminuten ben je in het
gezellige centrum van Landsmeer en daar vind je o.a. een groot winkelcentrum en een gevarieerd horeca
aanbod.

Scholen voor alle vormen van voortgezet onderwijs zijn in Amsterdam-Noord of Purmerend te vinden en met
de bus prima te bereiken. De bushalte is vlakbij en overigens ook een prima alternatief voor de auto als je
naar Amsterdam wilt. Er is een rechtstreekse verbinding met Sloterdijk en vanuit het centrum van Landsmeer
met metro station Noord. Met de auto ben je binnen no-time op de Ring A10.

Den Ilp 97a: niet voor niets een pareltje!



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 650.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1997
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 108 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 2 m2

Externe Bergruimte 2 m2

Perceeloppervlakte 181 m2

Inhoud 434 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 2 woonlagen

Voorzieningen Buitenzonwering, mechanische ventilatie, natuurlijke
ventilatie, rookkanaal en kabel TV

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Volledig geïsoleerd
Verwarming Cv-ketel, open haard en vloerverwarming gedeeltelijk
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel HR gas gestookt uit 2020, eigendom



Kadastrale gegevens

Landsmeer M 1544
Oppervlakte 166 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom
Landsmeer M 1543
Oppervlakte 15 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging Beschutte ligging, in woonwijk, landelijk gelegen en
vrij uitzicht

Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 63 m2 (14m diep en 4.5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidwesten

Bergruimte

Schuur/berging Aangebouwd houten berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein
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Lijst van zaken


















