
SUMATRA 73, PURMEREND

€ 425.000 k.k.

www.sumatra73.nl



Sumatra 73, Purmerend

Smaakvol afgewerkte en leuk vormgegeven royale split-level hoekwoning op uitstekend bereikbare en
centraal gelegen locatie in de Weidevenne! Met maar liefst 124m2 woonoppervlak ook nog eens ruim
bemeten en voor wie niet echt van tuinieren houdt, is het flinke op het zuiden gelegen balkon helemaal top.
Dat balkon grenst achter en naast de woning aan het gemeentelijk groen, daar geniet je dus wel van maar je
hebt er geen omkijken naar!

De indeling:
voortuin met afsluitbare poort en dubbele berging, entree, hal met toilet, ruime trapkast en trapopgang naar
eerste verdieping, woonkeuken met L-vormige inbouwkeuken, split-level opgang naar woonkamer met
aansluitend dat circa 15m2 grote balkon;

eerste verdieping: overloop met separaat toilet, twee flinke slaapkamers met vaste kastruimte en een royale
tot het plafond betegelde badkamer met dubbele wastafel, ligbad en inloopdouche;

tweede verdieping: de derde slaapkamer met heel veel bergruimte.

Sumatra 73 is uitstekend bereikbaar met alle vormen van vervoer. Met de auto rijd je direct de Jaagweg op
naar de Ring A10. De bus van en naar metrostation Noord en Amsterdam Centraal -reistijd minder dan 15
minuten!- stopt voor de deur en wil je met de trein naar Sloterdijk of Schiphol, dan loop je met vijf minuten
naar NS station Weidevenne.

Direct bij dat NS station is tevens het grote wijkwinkelcentrum Weidevenne gevestigd en omvat o.a. twee
supermarkten, warme bakker, viswinkel, Keurslager, slijter, Primera, audicien en Pearl, twee drogisterijen,
sushibar, Kantonees restaurant en een dierenwinkel.

Het gezellige Stadshart van Purmerend ligt op minder dan tien minuten fietsen. Vrij liggende fietspaden en de
markante Melkwegbrug zorgen voor een snelle en veilige fietsverbinding!



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 425.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, eindwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1998
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Lessenaardak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 124 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 15 m2

Externe Bergruimte 5 m2

Perceeloppervlakte 115 m2

Inhoud 448 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 dubbele wastafel, 1 inloopdouche en 1 ligbad
Aantal woonlagen 3 woonlagen

Voorzieningen Buitenzonwering, mechanische ventilatie, schuifpui
en kabel TV

Energie

Definitief energielabel B
Isolatie Volledig geïsoleerd
Verwarming Stadsverwarming
Warm water Stadsverwarming

Kadastrale gegevens

Purmerend N 655
Oppervlakte 115 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan drukke weg, aan park, beschutte ligging en in
woonwijk

Tuin Geen tuin
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

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

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren
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Plattegrond







Plattegrond 3D







Kadastrale kaart



Energielabel



















Lijst van zaken















Vragenlijst


























