
DRONTERMEER 119, PURMEREND

€ 575.000 k.k.

www.drontermeer119.nl



Drontermeer 119, Purmerend

Op het Drontermeer 119 heb je geen last van een hoge energierekening! Deze zeer energiezuinige woning
heeft energielabel A en dankzij de 12 zonnepanelen betalen de huidige bewoners geen maandelijks
voorschot en komt er jaarlijks zelfs geld terug. Een geruststellende gedachte en wel zo prettig voor je
portemonnee.

En dan woon je ook nog eens vorstelijk in een hoekwoning aan het water in de Purmer-Zuid. Met maar liefst
145m² woonoppervlak een van de grotere woningtypes in de wijk. Dat merk je meteen bij binnenkomst: de
grote L-vormige woonkamer is een regelrechte eyecatcher. Tel daarbij op de vier volwaardige slaapkamers
en dan heeft het gezin inderdaad z’n eigen paleisje!

Indeling:
Voortuin met twee parkeerplaatsen, entree berging (voormalige garage), entree woning, hal met meterkast,
stadverwarmingsunit, inpandige toegang naar bijkeuken en berging, modern uitgevoerd toilet, L-vormige
woonkamer met open keuken v.v. inbouwapparatuur en openslaande deuren naar de achter- en zijtuin.

Eerste verdieping:
Overloop met vaste kast, grote ouderslaapkamer, twee flinke slaapkamers en een fraai uitgevoerde
badkamer met inloopdouche, ligbad, tweede toilet en wastafel,

Tweede verdieping:
Grote overloop met diverse bergruimten, vierde slaapkamer met velux dakraam en extra bergruimten.

Tuin:
Mooi aangelegd met gevarieerde beplanting, diverse zitjes, vlonder aan het water en een houten blokhut.

De ligging aan het eind van een hofje is natuurlijk top: geen verkeer dus uitermate kindvriendelijk. En toch op
loopafstand van de basisschool, het verswinkelcentrum Meerland met o.a. twee supermarkten, warme
bakker, viswinkel, dierenspeciaalzaak en slijter, en het openbaar busvervoer.

Direct om de hoek stoppen de bussen naar metrostation Noord en Sloterdijk. Met tien fietsminuten stap je op
de trein die een rechtstreekse verbinding heeft met Schiphol. Amsterdam is dus heel dichtbij!

Purmerbos en het Leeghwaterpark zijn eveneens op korte afstand gelegen. Fiets- en wandelpaden, manege
en golfbaan zijn onderdeel van het bos. In het park zijn o.a. het zwembad, speeltuin, skatebaan en
kinderboerderij te vinden.

Highlights:
- gasloze woning aangesloten op het warmtenet
- Voorzien van 12 zonnepanelen (aangelegd in 2019);
- Tonzon vloerisolatie in de kruipruimte;
- Energielabel A;
- Glasvezel tot aan de voordeur;
- Beschoeiing vernieuwd 2014 met hardhout en kunststof vlonder.
- massief houten afwerkvloer op de begane grond
- inbouwkeuken o.m. voorzien van inductiekookplaat, vaatwasser, koelkast en combimagnetron

Kijk voor nog meer informatie en documentatie op de eigen website van de woning: drontermeer119.nl



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 575.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, hoekwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1989
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 145 m2

Externe Bergruimte 6 m2

Overige inpandige ruimte 7 m2

Perceeloppervlakte 359 m2

Inhoud 567 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 inloopdouche, 1 ligbad, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 3 woonlagen

Voorzieningen Buitenzonwering, dakraam, mechanische ventilatie,
kabel TV, zonnecollectoren en zonnepanelen

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Volledig geïsoleerd
Verwarming Stadsverwarming
Warm water Stadsverwarming

Kadastrale gegevens

Purmerend H 1611 Resultaat
Oppervlakte Purmerend H 1611 359 m2

Omvang Purmerend H 1611 Geheel perceel
Eigendomssituatie Purmerend H 1611 Eigendom belast met erfpacht



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, aan water en in woonwijk
Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 163 m2 (12.5m diep en 13m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordwesten

Bergruimte

Schuur/berging Inpandige berging (2)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein

Drontermeer 119, Purmerend



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 



Plattegrond









Plattegrond 3D









Meetrapport





























Energielabel







Kadastrale kaart



Vragenlijst























Lijst van zaken


















