
ZUIDERWEG 111, ZUIDOOSTBEEMSTER

€ 395.000 k.k.

www.zuiderweg111.nl



Zuiderweg 111, Zuidoostbeemster

Vrijstaand wonen in de Zuidoostbeemster! Karakteristiek woonhuis aan de Zuiderweg met vrijstaande schuur,
parkeren op eigen terrein en eigen toegangsbrug. De huidige bewoners wonen hier inmiddels 34 jaar en dat
zegt feitelijk alles al over de plek en het fijne wonen: dat kan niet anders als geweldig zijn!

De woning is in goede staat van onderhoud, doch naar huidige maatstaven gedateerd qua uitvoering. De
locatie is het echter het belangrijkste als het om wonen gaat, de binnenzijde kun je het in de loop der tijd toch
helemaal naar je eigen zin maken!

Indeling:
toegangsbrug, voor- en zijtuin, parkeerplaats, entree woning, hal met meterkast, trapkast en trapopgang naar
eerste verdieping, woonkamer met open keuken, tussenhal met zijentree, toilet en opstelling wasmachine en
droger, aanbouw met eetkamer, achtertuin met schuur/berging.

verdieping: overloop met vaste kast en vlizotrap naar bergzolder, badkamer met tweede toilet, douchehoek
en wastafel, drie slaapkamers.

De ligging is welhaast perfect. Landelijk net na het viaduct van de A7 en toch op loopafstand van het
gezellige Purmerendse Stadshart.

Vrijstaand wonen!



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 395.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1920
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 102 m2

Externe Bergruimte 20 m2

Overige inpandige ruimte 3 m2

Perceeloppervlakte 360 m2

Inhoud 390 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 Dakraam en kabel TV

Energie

Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Atag gas gestookt uit 2007, eigendom

Kadastrale gegevens

Beemster D 1837
Oppervlakte 360 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan drukke weg, beschutte ligging en in woonwijk
Tuin Tuin rondom

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein
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Plattegrond











Plattegrond 3D











Kadastrale kaart



Lijst van zaken













Vragenlijst

























Meetrapport






