
SUZE GROENEWEGSTRAAT 199, PURMEREND

€ 325.000 k.k.

www.suzegroenewegstraat199.nl



Suze Groenewegstraat 199, Purmerend

English below

Wonen op de tiende verdieping van "De Wilgenhoek" met een schitterend uitzicht tot aan de kerktoren van
Monnickendam? Dat kan vanuit het appartement aan de Suze Groenewegstraat 199!

Kijk voor alle documentatie en informatie op suzegroenewegstraat199.nl

Het driekamerappartement is al sinds 1987 door de huidige bewoners bewoond, dat zegt wat over het
woongeluk van dit appartement! Met name het sociale aspect binnen het complex is te prijzen, er is onder
meer een knutsel- en biljardclub. Dit alles vindt plaats in de recreatieruimte van het gebouw, wat tevens te
reserveren is mocht er iets gevierd worden. Al met al een hechte gemeenschap! Hoewel je er uiteraard ook
voor kunt kiezen om je meer op de achtergrond te begeven.

Indeling:
Begane grond: Bij binnenkomst in het appartementencomplex tref je de afgesloten entree, brievenbussen en
bellentableau. Fietsen en andere zaken kun je kwijt in de berging op de begane grond, wel zo makkelijk.
Middels de "even"-lift bereik je gemakkelijk de tiende verdieping met ruime hal.

Tiende verdieping: Eenmaal aangekomen op de tiende verdieping, via de lift of voor de fanatiekeling via de
trap, betreed je via de ruime hal het appartement. Daarna kom je in de ruime woonkamer, met half-open
keuken en deur naar het balkon, hal naar twee slaapkamers, badkamer voorzien van ligbad, douche en
wastafel, separaat toilet.

Locatie:
Op korte loopafstand van de oude binnenstad van Purmerend maar toch op een rustige locatie. Dat beschrijft
goed hoe prettig je hier woont. Voor de dagelijkse boodschappen kun je terecht bij verschillende
supermarkten en winkelcentra. Denk hierbij aan winkelcentrum Wormerplein en Leeuwerikplein, maar ook
Albert Heijn XL, Lidl en Aldi zijn allemaal op korte afstand van het appartement gelegen. Wil je met het
openbaar vervoer? Dan stap je letterlijk voor het complex op de bus. Uitvalswegen bereik je met de auto ook
slechts binnen enkele minuten.

Bijzonderheden:
- Ruim appartement met maar liefst 93 m²;
- Gelegen op de tiende verdieping;
- Actieve en gezonde Vereniging van Eigenaren (hechte gemeenschap);
- Servicekosten € 271,- per maand inclusief garage, voorschot blokverwarming en water.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
English

Living on the tenth floor of "De Wilgenhoek" with a magnificent view up to the church tower of
Monnickendam? You can do that from the apartment at Suze Groenewegstraat 199!

For all documentation and information, visit it's own website: suzegroenewegstraat199.nl 

The three-room apartment has been inhabited by the current residents since 1987, which says something
about the living happiness of this apartment! The social aspect within the complex is particularly praiseworthy,
including a craft and billiards club. All this takes place in the recreation room of the building, which can also be
reserved if something is to be celebrated. All in all a close- knit community! Although you can of course also
choose to be more in the background. 

Layout: 



Ground floor: Upon entering the apartment complex you will find the closed entrance, mailboxes and
doorbells. You can store bicycles and other things in the storage room on the ground floor, which is so easy.
With the "even" elevator you can easily reach the tenth floor with its spacious hall. 

Tenth floor: Once you have arrived on the tenth floor, via the elevator or for the fanatic via the stairs, you
enter the apartment through the spacious hall. Then you enter the spacious living room, with semi-open
kitchen and door to the balcony, hall to two bedrooms, bathroom with bath, shower and sink, separate toilet. 

Location: 
A short walk from the old town of Purmerend, yet in a quiet location. That describes well how pleasant it is to
live here. For daily shopping you can go to various supermarkets and shopping centers. Think of the
Wormerplein and Leeuwerikplein shopping centers, but also Albert Heijn XL, Lidl and Aldi are all located a
short distance from the apartment. Do you want to use public transport? Then you literally get on the bus in
front of the complex. Roads can also be reached by car within a few minutes. 

Particularities:
- Spacious apartment with no less than 93 m2. 
- Located on the tenth floor.
- Active and healthy Owners Association (close-knit community).
- Service costs €271,- per month including garage, advance block heating and water. 



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 325.000 k.k.
Servicekosten € 271.00 per maand
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort appartement Bovenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1968
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 92 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 15 m2

Externe Bergruimte 18 m2

Inhoud 294 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 ligbad en 1 wastafel
Aantal woonlagen 1 woonlaag
Gelegen op 10e woonlaag

Voorzieningen Buitenzonwering, lift, natuurlijke ventilatie en kabel
TV

Energie

Definitief energielabel E
Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas
Verwarming Blokverwarming
Warm water Centrale voorziening

Kadastrale gegevens

Purmerend D 3975
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging In woonwijk, open ligging en vrij uitzicht
Tuin Geen tuin

Bergruimte

Schuur/berging Box (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

VVE Checklist

Inschrijving KvK Nee
Jaarlijkse vergadering Nee
Periodieke bijdrage Nee
Reservefonds aanwezig Nee
Onderhoudsplan Nee
Opstalverzekering Nee
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Plattegrond 3D







Meetrapport





























Vragenlijst
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Jaarrekening 2021-2022

















Kadastrale kaart



Lijst van zaken
















