
KRAAILOOKSTRAAT 27, PURMEREND

€ 439.000 k.k.

www.kraailookstraat27.nl



Kraailookstraat 27, Purmerend

Wat een heerlijke plek om te wonen en wat een geweldige woning! Ga maar na: een uitgebouwde
woonkamer van maar liefst 44m² met openslaande deuren naar de zuidwest gelegen achtertuin, drie ruime
slaapkamers op de eerste verdieping dankzij de rechte gevels en een grote tweede verdieping met o.a. de
vierde slaapkamer met eigen whirlpool! En dat aan het verkeersluwe deel van de Kraailookstraat: beter
kunnen we het niet maken!

En belangrijk in deze tijd: de woning is voorzien van een energiezuinig A-label en dankzij de stadsverwarming
tevens al een gasloze woning, dus helemaal klaar voor de toekomst!

Kijk voor nog meer informatie op de eigen website van de woning: kraailookstraat27.nl

Indeling:
entree, hal met meterkast, modern uitgevoerd toilet en trapopgang naar eerste verdieping, open keuken met
L-vormige inbouwkeuken met diverse inbouwapparatuur, grote uitgebouwde woonkamer met openslaande
deuren naar de circa 12m diepe achtertuin gelegen op het zonnige zuid-westen met berging en achterom;

eerste verdieping:
overloop, één slaapkamer (12m²) aan de voorzijde, ouderslaapkamer (13m²) en derde slaapkamer (7m²) aan
de achterzijde, luxe uitgevoerde en geheel betegelde badkamer met dubbele wastafel, tweede zwevend toilet,
inloopdouche en comfortabele vloerverwarming,

tweede verdieping;
ruime overloop met opstelling voor wasmachine en droger, praktische berging en grote vierde slaapkamer
(15m²) met eigen whirlpool en bergruimten achter de knieschotten.

De woning is prima onderhouden en voorzien van deels kunststof en deels hardhouten kozijnen. De uitbouw
van de woonkamer is in 2007 gerealiseerd. De begane grond is uitgevoerd met een massief houten
afwerkvloer. De inbouwapparatuur in de keuken omvat onder meer: vaatwasser, koel-vriescombinatie,
afzuigkap en fraai vormgegeven kookplaat met oven.

Die heerlijke woonplek ligt super centraal: het gezellige centrum van Purmerend ligt op minder dan tien
fietsminuten. Het Purmerbos ligt op minder dan tien fietsminuten de andere kant op en via het naast de
woning gelegen Oudelandsdijkje fiets je zomaar de mooie natuur in. Ook de dagelijkse voorzieningen zijn
binnen handbereik. Je hebt keuze uit twee vlakbij gelegen winkelcentra: het Meerland in de Purmer-Zuid of
de Zwanenbloem in de Gors. Datzelfde geldt voor het basisonderwijs: je hebt keuze uit diverse scholen in de
Gors en Purmer-Zuid. Voortgezet onderwijs is eveneens op korte afstand beschikbaar tegen het centrum van
Purmerend.

De bereikbaarheid is uitstekend zowel met eigen als openbaar vervoer. De bus van en naar metrostation
Noord stopt voor de deur. Deze snelle verbinding zorgt ervoor dat je binnen twintig minuten op de metro
stapt. Daarmee is Amsterdam wel heel dichtbij! Het NS station is vijf fietsminuten dichtbij en heeft een
rechtstreekse verbinding met Sloterdijk en Schiphol.

Met de auto is zowel de A7 als de Jaagweg naar de Ring A10 snel bereikbaar.
Parkeren is in dit deel van Purmerend gratis.

Een geweldige plek met een geweldige woning: als je binnenkomt, ben je meteen verkocht!



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 439.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1982
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 136 m2

Externe Bergruimte 5 m2

Perceeloppervlakte 148 m2

Inhoud 466 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 dubbele wastafel, 1 inloopdouche en 1 toilet
Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Dakraam, natuurlijke ventilatie en kabel TV

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Dakisolatie, dubbel glas en muurisolatie
Verwarming Stadsverwarming
Warm water Stadsverwarming

Kadastrale gegevens

Purmerend G 737
Oppervlakte 148 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, beschutte ligging en in woonwijk
Tuin Achtertuin
Achtertuin 74 m2 (13.5m diep en 5.5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidwesten

Bergruimte

Schuur/berging Aangebouwd houten berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Kraailookstraat 27, Purmerend



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Lijst van zaken











Vragenlijst





















Plattegrond









Plattegrond 3D









Meetrapport































Energielabel



















Kadastrale kaart






