
ALLIGATORSTRAAT 22, PURMEREND

€ 400.000 k.k.

www.alligatorstraat22.nl



Alligatorstraat 22, Purmerend

Bekijk de foto's en alle documenten van de woning op de eigen website: www.alligatorstraat22.nl.

Grijp nu je kans! In de verkoop: een ruime uitgebouwde eindwoning in de gewilde wijk Weidevenne!

Ben jij op zoek naar een ruime eengezinswoning met alle voorzieningen in de buurt? Dan is Alligatorstraat 22
iets voor jou! Een schitterende plek om te starten of door te stromen voor jou en jouw gezin. De eindwoning is
volledig geïsoleerd wat wel heel prettig is met de hedendaagse energieprijzen (energielabel A).

Indeling:

Begane grond:
Ruime entree met hal naar de woonkamer, die vanwege de uitbouw riant is. Voorzien van een zijraam, wat
het voordeel is van een hoekwoning en voor extra daglicht zorgt. De keuken is geplaatst in 2017, voorzien
van een barretje/kookeiland en staat in verbinding met de woonkamer. Vanuit de woonkamer loop je de diepe
tuin in met genoeg ruimte voor de hele familie!

Eerste verdieping:
Op de eerste verdieping bevinden zich drie slaapkamers, de badkamer voorzien van een ligbad en wastafel.
Het toilet is niet in de badkamer gesitueerd, maar is separaat.

Tweede verdieping:
Door de dakkapel op de tweede verdieping is de vierde slaapkamer erg ruim en heeft het voldoende
lichtinval. Op de ruime overloop zit een aansluiting en afvoer voor de wasmachine. In de slaapkamer heb je
tevens voldoende bergruimte in de inbouwkast.

Locatie:
Te voet naar het treinstation, winkelcentrum, bushalte of naar voetbalclub FC Purmerend? Vanaf
Alligatorstraat 22 kan het allemaal! De woning is gelegen op een ideale locatie met uitvalswegen via de A7 of
de Jaagweg richting Amsterdam.

Het wijkwinkelcentrum biedt een compleet winkelaanbod met twee supermarkten, AH en Vomar, verswinkels
zoals de warme bakker, keurslager en visboer. Verder onder meer nog twee drogisten, cafetaria, dieren- en
bloemenwinkel, Primera, Kantonees restaurant en sushi bar.

Kenmerken:
- Woonkamer uitgebouwd;
- Open keuken 5 jaar oud;
- Dakkapel tweede verdieping;
- Bouwjaar 2001;
- Voorzien van stadsverwarming en dus aardgasvrij!



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 400.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, eindwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2001
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Lessenaardak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 115 m2

Externe Bergruimte 7 m2

Perceeloppervlakte 124 m2

Inhoud 402 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 2 aparte toiletten
Badkamervoorzieningen 1 ligbad en 1 wastafel
Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Mechanische ventilatie en kabel TV

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Volledig geïsoleerd
Verwarming Stadsverwarming
Warm water Stadsverwarming

Kadastrale gegevens

Purmerend N 2457
Oppervlakte 124 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 50 m2 (10m diep en 5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordoosten

Bergruimte

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

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren
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Plattegrond









Plattegrond 3D









Meetrapport





























Energielabel



Kadastrale kaart



Vragenlijst





















Lijst van zaken




















