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Doctor Albert Schweitzerlaan 151, Purmerend

Als je 42 jaar in deze woning gewoond hebt, dan zegt dat alles over het plezier van het wonen en de
geweldige locatie. Maar er komt een tijd dat het huis voor z'n tweeën te groot wordt en je die ruimte vrij wil
maken voor het jonge gezin. Die gunnen de verkopers net zo'n lange en gelukkige woonduur!

De woning ligt in het rustige deel van de Dr. Albert Schweitzerlaan met aan de voorzijde uitzicht op een
plantsoen. Basisschool en het Makado winkelcentrum zijn, net als het openbaar busvervoer, op loopafstand
gelegen. Wel zo praktisch dat je dergelijke basisvoorzieningen binnen handbereik hebt.

De indeling.
Begane grond: voortuin, entree woning, hal met meterkast, toilet en garderobekast, woonkamer met open
trap naar eerste verdieping, open gashaard en schuifpui naar de achtertuin, half open keuken met
inbouwapparatuur (koelkast en vaatwasser vernieuwd in september 2021) en loopdeur naar achtertuin die is
voorzien van een circa 18m2 grote en 1.20m diepe vijver, stenen berging en achterom;

eerste verdieping:
overloop, drie slaapkamers waarvan twee met vaste kasten, badkamer met whirlpool, tweede toilet en
wastafel meubel, vaste trap naar:

tweede verdieping:
overloop met berging en wasmachine aansluiting, grote vierde slaapkamer met dakkapel en bergruimten.

Bijzonderheden:
- diepe achtertuin op het noordwesten, dus ideaal met de middag- en avondzon
- elektrisch zonnescherm voor als het echt te warm wordt
- begane grond is geheel voorzien van marmeren vloer waaronder comfortabele vloerverwarming
- riolering onder de woning is begin 2020 geheel vernieuwd
- elektra aansluitingen in de tuin: handig voor de elektrische BBQ en/of buitenkeuken
- whirlpool in badkamer voorzien van douchekolom
- elektrische vloerverwarming in de badkamer; comfort voor de blote voetjes!
- koolmonoxide melder voor de veiligheid zolang er nog op gas gestookt wordt

De woning is gelegen in wijk de Wheermolen, op een geweldige locatie zoals gezegd. Wheermolen is
sfeervol, groen en ruim opgezet met alle dagelijkse voorzieningen op loopafstand. Voor het openbaar vervoer
heb je de keus uit de snelbus van en naar Amsterdam C.S. waarvan de halte op een paar minuten lopen
staat of de trein op NS station Overwhere op circa tien minuten lopen. Vandaar kun je rechtstreeks naar
Amsterdam Sloterdijk en Schiphol.

Het gezellige Stadshart van Purmerend bereik je al fietsend met een minuut of tien met terrassen, winkels,
theater en restaurants voor het gezellige shoppen en uitgaan!

De eigenaren gunnen de nieuwe bewoners net zo'n lange en plezierige woonperiode!



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 375.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1969
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 118 m2

Externe Bergruimte 8 m2

Perceeloppervlakte 153 m2

Inhoud 401 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 2 aparte toiletten
Badkamervoorzieningen 1 dubbele wastafel, 1 toilet en 1 whirlpool
Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Buitenzonwering, schuifpui en kabel TV

Energie

Definitief energielabel C
Isolatie Dakisolatie en dubbel glas

Verwarming Cv-ketel, elektrische verwarming, gashaard, open
haard en vloerverwarming gedeeltelijk

Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Nefit Ecoline gas gestookt uit 2007,
eigendom

Kadastrale gegevens

Purmerend D 2451
Oppervlakte 153 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, beschutte ligging en in woonwijk
Tuin Achtertuin
Achtertuin 72 m2 (12m diep en 6m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordwesten

Bergruimte

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

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren
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Plattegrond 3D









Energielabel























Meetrapport



Kadastrale kaart



Lijst van zaken

















Vragenlijst




























