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MOLENWEG 32, WIJDENES



Woonoppervlakte : 85 m²

Perceeloppervlakte : 0 m²

Inhoud : 285 m³

Bouwjaar : 2022

Soort woning : benedenwoning

Type woning : appartement

Aantal kamers : 2

Aantal slaapkamers : 1

Energielabel : A++

Molenweg 32, Wijdenes
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OMSCHRIJVING VAN DE WONING

Altijd al een appartement willen huren? Dan is dit 

uw kans! Wij bieden u dit hoogwaardig afgewerkte 

gasloze en TURN KEY ruime 2 kamer appartement 

aan. U hoeft alleen nog maar uw meubels te 

plaatsen en wonen maar.





Dit appartement is circa 85 m² groot, is gelegen op 

de begane grond en heeft naast een zonnig terras 

met tuin aan de voorzijde ook nog een heerlijk 

balkon met uitzicht over de landerijen, met één 

woord uniek te noemen! Dit is waar rust en wonen 

samenkomen. Dit appartement is reeds voorzien 

van een luxe keuken, badkamer en toilet. Het geheel 

wordt verwarmd middels een luchtwarmtepomp en 

is geheel voorzien van een pvc vloer met 

vloerverwarming. Geïnteresseerd? Maak gerust een 

afspraak met ons kantoor.
































Indeling


Begane grond: hal met toilet en meterkast, ruime 

lichte woonkamer met open keuken, met 

kookeiland en voorzien van inbouwapparatuur 


(o.a. Bora inductiekookplaat, vaatwasser, koelkast/

vriezer en combimagnetron), openslaande deuren 

naar het balkon, praktische waskast welke ook 

keurig is betegeld, slaapkamer met toegang tot de 

voortuin en de luxe badkamer met inloopdouche en 

modern badmeubel met design spiegel. Naast de 

keuken treffen we een technische ruimte met de 

opstelling van o.a. de boiler, binnenunit van de 

warmtepomp en de omvormer van de 

zonnepanelen.


Verder is het appartement voorzien van een eigen 

parkeerplaats en berging.





Het sfeervolle, kleinschalige appartementencomplex 

de 'Zuyvelfabriek' herbergt 7 appartementen, allen 

uniek en verschillend qua grootte, allen met een 

eigen parkeerplaats en berging.
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART
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Voor meer informatie

NEEM CONTACT MET ONS OP!

GROOT & NIEUWEBOER MAKELAARDIJ

Nieuwstraat 81 

1671 BC Medemblik
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