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Beethovenstraat 1, Purmerend

Een oase in het groen! Zo mag je deze schitterend in de Purmer-Zuid gelegen hoekwoning met garage gerust
noemen. Door het vele groen om de woning waan je je hier op een eerste klas vakantiepark! De zonnige
zuidwest gelegen achtertuin is bovendien zo'n plek waar je tot in de laatste uurtjes van de zon kunt genieten.

En dan de woning: uitgebouwde woonkamer op de begane grond, dakopbouw dus rechte gevels op de eerste
verdieping en een dakkapel op de tweede. Met andere woorden: aan ruimte geen gebrek! En dat is wel zo
prettig als je hier met je (op)groeiend gezin gaat wonen.

Indeling:
voortuin met eigen parkeerplek, entree naar de garage, entree naar de woning, hal, meterkast,
stadsverwarmingsunit, toilet, trapopgang naar eerste verdieping, open keuken met diverse inbouwapparatuur,
uitgebouwde zonnige woonkamer met openslaande deuren naar de achter- en zijtuin, de garage is nog
voorzien van een extra loopdeur aan de zuidzijde. De begane grond is voorzien van vloerverwarming en de
woning is aangesloten op het warmtenet dus gasloos!

eerste verdieping;
overloop, één slaapkamer aan de voorzijde, ouderslaapkamer aan de achterzijde en de derde slaapkamer is
thans in gebruik kastenkamer, de geheel betegelde badkamer is uitgerust met vloerverwarming en omvat het
tweede toilet, wastafelmeubel en inloopdouche;

tweede verdieping;
vierde slaapkamer met dakkapel aan de achterzijde en dakraam aan de voorzijde, berging en wasruimte.

Nog meer informatie kun je vinden op de eigen website van de woning: beethovenstraat1.nl

Een fraaie ligging en een uitstekende bereikbaarheid, dat gaat niet vaak samen, maar dat geldt zeker niet
voor de Beethovenstraat 1. Ga maar na: via de nabij gelegen Verzetslaan ben je met de auto vrijwel direct op
de Jaagweg richting de Ring A10. De halte van het openbaar busvervoer ligt op enkele loopminuten. Vandaar
reis je in in 17 (!) minuten naar metrostation Noord. Amsterdam was nog nooit zo dichtbij!

De openbare basisschool ligt eveneens op een enkel loopminuutje. De kinderen hoeven daarvoor geen
drukke weg over te steken en dat geeft wel zo'n prettig gevoel. Voortgezet onderwijs is te vinden direct tegen
het gezellige centrum van Purmerend; dat kost je fietsend een kwartiertje.

Recreatief is er meer voldoende te doen. Via de achtergelegen Groenweg bereik je vrijwel direct het
Purmerbos met uitgestrekte wandel- en fietspaden, manege, golfbaan en voor de kleintjes het kabouter- en
speelbos. Iets noordelijker op circa zeven fietsminuten ligt het groene Leeghwaterpark met gelijknamig
zwembad, skatepark, grote speeltuin, kinderboerderij en kinderdagverblijf.

Voor de dagelijkse boodschappen ga je naar het nabij gelegen wijkwinkelcentrum Meerland met o.m. twee
supermarkten, AH en Vomar, warme bakker, viswinkel, slijter, fietsenwinkel, dierenspeciaalzaak, Kruidvat en
cafetaria.

We hebben niets teveel gezegd over de fraaie locatie en de uittekende ligging van deze ruime hoekwoning.
Maak een afspraak en kom kijken: grote kans dat je meteen verkocht bent!



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 525.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, hoekwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1991
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd

Soort dak Samengesteld dak bedekt met bitumineuze
dakbedekking en pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 122 m2

Overige inpandige ruimte 21 m2

Perceeloppervlakte 254 m2

Inhoud 490 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet

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

Aantal woonlagen 3 woonlagen

Voorzieningen Buitenzonwering, dakraam, glasvezel kabel,
mechanische ventilatie, rolluiken en kabel TV

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Volledig geïsoleerd
Verwarming Stadsverwarming en vloerverwarming gedeeltelijk
Warm water Stadsverwarming

Kadastrale gegevens

Purmerend H 2623
Oppervlakte 254 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Eigendom belast met erfpacht



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in woonwijk
Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 99 m2 (9m diep en 11m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidwesten

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Aangebouwd stenen
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Voorzien van elektra
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Plattegrond







Plattegrond 3D







Meetrapport



























Energielabel







Kadastrale kaart



Lijst van zaken















vragenlijst


























