
KEMPENLAND 58, PURMEREND

€ 300.000 k.k.

www.kempenland58.nl



Kempenland 58, Purmerend

STARTERS OPGELET
Willen jij en je partner eindelijk het ouderlijk huis uit? Grijp je kans! Deze driekamerwoning in Purmer Zuid, op
loopafstand van winkelcentrum Meerland, wil je niet missen!

De belangrijkste voorzieningen zijn te voet te bereiken zoals het wijkwinkelcentrum (Meerland), basisscholen
en bushaltes. Amsterdam ligt op 15 minuten rijafstand van Purmerend en met de bus ben je binnen 20
minuten op metrostation Amsterdam Noord. De bushalte richting Amsterdam ligt op ruim 100 meter van de
woning.

Indeling:

Begane grond:
Voortuin, entree naar de hal met separaat toilet, meterkast en trap naar de eerste verdieping. Aan de
voorkant van de woning bevindt zich de open keuken (2020) en aan de achterzijde de woonkamer met
toegang tot de ruime achtertuin op het zuidwesten. De achtertuin is ook te bereiken via een achterom en
beschikt over een houten berging, waarvan de asbest dakplaten zijn verwijderd.

Eerste verdieping:
Op de eerste verdieping tref je een ruime overloop met aan de achterzijde twee slaapkamers. Aan de
voorzijde vind je de badkamer met douche, wastafel en wasmachine-aansluiting. De badkamer is betegeld en
voorzien van een granitovloer.

Middels een vlizotrap is de vliering te bereiken met voldoende bergruimte. Op de vliering is tevens de
mechanische ventilatiebox te vinden.

Kenmerken:
- Energielabel A;
- Oplevering 10 oktober 2022;
- Volle eigendom.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 300.000 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 77 m2

Externe Bergruimte 6 m2

Overige inpandige ruimte 4 m2

Perceeloppervlakte 118 m2

Inhoud 296 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 wasmachineaansluiting en 1 wastafel
Aantal woonlagen 2 woonlagen en een vliering
Voorzieningen Dakraam, mechanische ventilatie en kabel TV

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Volledig geïsoleerd
Verwarming Stadsverwarming
Warm water Stadsverwarming

Kadastrale gegevens

Purmerend H 4738
Oppervlakte 118 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 zuidwesten

Bergruimte

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

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren
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Plattegrond









Plattegrond 3D









Energielabel



















Kadastrale kaart



Lijst van zaken















Vragenlijst


























