
DELFLAND 9, PURMEREND

€ 350.000 k.k.

www.delfland9.nl



Delfland 9, Purmerend

Nette, goed onderhouden eengezinswoning gelegen op een perfecte locatie in de gewilde wijk 'Purmer-Zuid'!
Ben jij op zoek naar een instapklare woning met vier slaapkamers? Dit is je kans!

De woning heeft een lichte woonkamer en aan de voorzijde van het huis bevindt zich de open L-vormige
keuken. Vanuit de keuken heb je uitkijk over het voorgelegen voetpad en het grasveldje. De woning is niet
direct gelegen aan een autoweg, wat wel heel erg fijn is!

De woning beschikt voor zowel een ruime voor- als achtertuin. Respectievelijk op zuidoost en noordwest
gelegen, die zon is dus altijd wel ergens op te zoeken. In de achtertuin tref je een aangebouwde houten
berging welke plaats biedt aan de fietsen en de extra losstaande berging zorgt voor nog meer opbergruimte.

Aan ruimte geen gebrek met op de eerste verdieping een 3-tal slaapkamers, nette badkamer, voorzien van
een inloopdouche, wastafel en tweede toilet. Op de tweede verdieping is ook nog een ruime zolder met
overloop.

Op loopafstand: Winkelcentrum Meerland, Squash- en fitnesscentrum Purmerend, sporthal de Vaart,
basisschool de Delta, zwembad Leeghwaterbad en parken de Driegang en het Leeghwaterpark. Gelegen in
een autoluwe straat met de basisschool voor de deur is dit echt de ideale plek voor een jong gezin.

Indeling:

Begane grond;
Via de ruime voortuin naar de voordeur, bij binnenkomst vind je in de hal een toilet, de meterkast en de vaste
trap naar de eerste verdieping. Door de hal loop je door naar de net afgewerkte woonkamer, aan de voorzijde
van de woning bevindt zich de moderne open L-vormige keuken.

Eerste verdieping;
Overloop met vaste trap naar de tweede verdieping, drie slaapkamers waarvan een slaapkamer met
dakkapel. Aan de voorzijde van de woning is de badkamer gesitueerd, voorzien van inloopdouche, wastafel
en tweede toilet.

Tweede verdieping;
Op de overloop is plek en aansluiting voor de wasmachine, daar vind je ook de mechanische ventilatie. Via
de overloop loop je de vierde slaapkamer in, een mooie plek voor een eigen sportschool of thuiswerkkantoor.

Voor meer informatie en documentatie, bekijk de eigen website van de woning: www.delfland9.nl.

Kenmerken:
- Glasvezel aanwezig;
- Aangesloten op stadsverwarming;
- Dakkapel achterzijde;
- Eigen grond;
- Moderne badkamer (2017).



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 350.000 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 95 m2

Externe Bergruimte 11 m2

Perceeloppervlakte 148 m2

Inhoud 327 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 1 inloopdouche, 1 toilet, 1 wastafel en 1
wastafelmeubel

Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Dakraam, glasvezel kabel en mechanische ventilatie

Energie

Definitief energielabel B
Isolatie Volledig geïsoleerd
Verwarming Stadsverwarming
Warm water Stadsverwarming

Kadastrale gegevens

Purmerend H 606
Oppervlakte 148 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, beschutte ligging en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 60 m2 (12m diep en 5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordwesten

Bergruimte

Schuur/berging Aangebouwd houten berging (2)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren
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Plattegrond











Plattegrond 3D











Kadastrale kaart



Energielabel



Meetrapport

































Lijst van zaken















Vragenlijst


























