
WESTLAND 50, PURMEREND

€ 435.000 k.k.

www.westland50.nl



Westland 50, Purmerend

Een heerlijke locatie vanwege de prachtige vrije en centrale ligging aan de voet van de Purmerringvaart! Met
daarop een zeer goed onderhouden en zeer ruime eengezinswoning met parkeerplaats op eigen erf en met
maar liefst 133m2 woonoppervlak! Dat is ruimte in de ruimste zin!

Die ruimte is onder meer te danken aan de uitgebouwde begane grond en de uitbouw op de eerste
verdieping. Dat levert op de begane grond een riante woonkamer en een fijne woonkeuken op en op de
eerste verdieping drie flinke slaapkamers. De van oorsprong al grote tweede verdieping heeft nog twee
slaapkamers van behoorlijke afmeting, zodat het totaal op vijf slaapkamers komt. Boven die tweede
verdieping bevindt zich nog een riante bergzolder, daarmee voldoet de bergruimte ook aan de grootte en het
gebruik van de woning.

De indeling:
voortuin met eigen parkeerplaats, entree woning, hal met meterkast en modern uitgevoerd toilet, ruime
woonkamer met open trap naar eerste verdieping, half open moderne inbouwkeuken, bijkeuken met
wasmachine- en drogeraansluiting, tuingerichte eetkamer met schuifpui naar de achtertuin, zuidoost, met
berging en achterom;

eerste verdieping: overloop, drie slaapkamers en eigentijdse badkamer met inloopdouche, dubbele wastafel,
tweede toilet en vloerverwarming;

tweede verdieping: overloop met bergruimte en vlizotrap naar bergzolder, twee slaapkamers beide met
dakraam.

De woning is zeer goed onderhouden en met liefde bewoond. Het buitenschilderwerk is regelmatig
uitgevoerd, voor het laatst in 2019. Badkamer, keuken en toilet zijn gemoderniseerd en het geheel maakt een
zeer verzorgde indruk. Qua duurzaamheid is er ook de nodige aandacht aan besteed: energielabel A zegt wat
dat betreft alles. Zonnepanelen én stadsverwarming, dus geen gas en daarmee klaar voor de toekomst!

Zoals gezegd een prachtige vrije ligging en dat geldt voor vóór én achter. Voor de groenstrook van de
Purmerringvaart en achter het groen van het speelveld voor de kleintjes. Daaruit mag je meteen concluderen
dat het Westland 50 een zeer kindvriendelijk gedeelte van de Purmer-Zuid betreft. Geen doorgaand verkeer
en aan een woonerf: mooier kunnen we het niet maken!

En ook lekker centraal. De basisschool ligt op hele korte fietsafstand; het winkelcentrum 'Meerland' met o.a.
twee supermarkten eveneens. Ook het centrum van Purmerend is eveneens zeer vlot met de fiets bereikbaar.
Met de auto ben je via de nabij gelegen IJsselmeerlaan ook zo in het centrum en op de A7. Maak je gebruik
van het OV dan ben je met vijf loopminuten bij de bushalte voor een vlotte en frequente verbinding met
metrostation Noord. Met de bereikbaarheid zit het dus wel snor.

Voor de lichamelijke ontspanning zit je ook goed op het Westland 50. Op loopafstand sporthal De Vaart en
fitness. Aan de andere kant, onder de IJsselmeerlaan door, het Leeghwater zwembad, de skatebaan, de
grote speeltuin en de kinderboerderij. Aan de oostkant van de Purmer-Zuid ligt het grote Purmerbos met o.a.
de manege, golfbaan, speelbos en fiets- en wandelpaden.

Een heerlijke locatie met fantastische woning!



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 435.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1987
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 133 m2

Externe Bergruimte 3 m2

Overige inpandige ruimte 4 m2

Perceeloppervlakte 145 m2

Inhoud 485 m3

Indeling

Aantal kamers 6 (5 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet

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

Aantal woonlagen 3 woonlagen

Voorzieningen Dakraam, mechanische ventilatie, rolluiken, schuifpui,
kabel TV en zonnepanelen

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Volledig geïsoleerd
Verwarming Stadsverwarming
Warm water Stadsverwarming

Kadastrale gegevens

Purmerend A 2559
Oppervlakte 145 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in woonwijk en vrij uitzicht
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 38 m2 (7.5m diep en 5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidoosten

Bergruimte

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

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren
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Plattegrond











Plattegrond 3D









Kadastrale kaart



Energielabel



















Lijst van zaken















Vragenlijst























Meetrapport
































