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Kogerlaan 36B87, Schagen

Gelijkvloers wonen aan de rand van het centrum, met alle voorzieningen om de hoek?

Welkom in het statige appartementengebouw ‘Pallene’. Het kleinschalige complex bestaat uit stijlvolle en
hoogwaardig afgewerkte appartementen die allemaal vrij uitkijken over gemeentegroen en een balkon op het
Zuiden hebben. Wonen met allure, uiteraard gekoppeld aan wooncomfort dat aansluit op de wensen van deze
tijd. Dit 3-kamer appartement ligt op de 2e verdieping en heeft een zonnig balkon op het zuiden en een eigen
parkeerplaats voor de deur.

Dit appartement van circa 88 m² groot is netjes afgewerkt, zeer verzorgd en biedt u veel woongenot. Het
appartement heeft een ideale indeling en beschikt over een ruime living met aangrenzend het balkon, dat op het
zuiden is gericht en uitkijkt over de woonomgeving. De open keuken ligt uit het zicht van de woonkamer en
aansluitend aan de keuken bevindt zich een inpandige bijkeuken/bergruimte met ruimte voor de wasmachine- en
drogeropstelling. Verder zijn er in totaal 2 slaapkamers waarvan er één toegang heeft tot het balkon. De royale
badkamer is uitgevoerd met douche, 2 wastafels en een tweede toilet. Het appartement verkeert in goede staat.

Wonen in ‘Pallene’ is gericht op luxe en comfort. Comfortabel wonen met de mogelijkheid om gebruik te maken
van extra zorg. Het betreft hier een fijne combinatie van gelijkvloers, onderhoudsvrij, veilig en vooral comfortabel
wonen; ofwel een prachtig appartement. Het complex is opgeleverd in 2006, heeft een luxe uitstraling en is
uitstekend geïsoleerd waardoor de maandelijkse stookkosten laag zijn. Vanuit het appartement heeft u een
fantastisch vrij uitzicht en door de vele grote raampartijen houdt u ook het zicht op openbare weg.

Het appartementencomplex is gelegen op korte afstand van het gezellige centrum. Rondom het gebouw is een
goed onderhouden tuin met een graszone, een zitje en een jeu de boules baan aangelegd. Het appartement is
goed bereikbaar via het openbaar vervoer (NS-station en bus) en de uitvalswegen. Op ongeveer 400 meter
afstand ligt de dichtstbijzijnde supermarkt en het centrum van Schagen met alle leuke winkels en diverse
gezellige horecafaciliteiten. Verder bevinden zich op korte afstand de bioscoop Kinepolis, een huisartsenpost en
een dependance van Noordwest ziekenhuisgroep.

Kortom, wonen in alle rust met mogelijkheid voor zorg op maat en met echt alle stadsvoorzieningen binnen
handbereik! Bel voor een bezichtiging naar makelaar Kim Boontjes 06 11 79 99 61. Voor een eerste impressie
kijkt u alvast op kogerlaan36b87.nl.

Indeling appartementencomplex
De toegang tot dit kleinschalig appartementencomplex wordt verschaft via een afgesloten centrale hal. Hier
bevindt zich de videofoon en intercominstallatie, het trappenhuis en de lift. Het appartement beschikt over een
eigen berging in de kelder en een gemeenschappelijke fietsenberging op de begane grond. Bij de entree is een
privé parkeerplaats.

Indeling appartement
Het appartement is gelegen op de 2e verdieping. Na binnenkomst in het appartement treft u een meer dan goede
indeling aan. Vanuit de ontvangsthal heeft u direct toegang tot de living met de half open keuken. Vanuit de hal
zijn alle overige vertrekken bereikbaar.

Het woongedeelte is gelegen aan de achterzijde en bestaat uit een mooie, ruime living van circa 30 m² met
aansluitend het balkon. De living is ingedeeld met een zit-/tv-ruimte en een ruimte met hier de mogelijkheid voor
het plaatsen van een grote tafel. Door de grote raampartijen is deze ruimte een heerlijk licht geheel. Vanuit de
woonkamer heeft u een weids uitzicht waarbij de grote raampartijen met toegangsdeur tot het balkon opvallen en
zorgen voor veel lichtinval.

De woonkamer loopt over in de halfopen keuken. Welke uit het zicht is door een zogenaamde afscheidingswand.
De keuken is uitgevoerd in een hoekopstelling en voorzien van onder andere een kookplaat, afzuigkap, oven,
vaatwasser, koelkast en vriezer.
De inpandige berging/bijkeuken is gelegen aan de keuken. In deze ruimte staat ook de cv-installatie alsmede de
wasmachine- en drogeropstelling.



Vanuit de living komt u in de hal vanwaar een tweetal slaapkamers en de sanitaire ruimtes te bereiken zijn. Aan
het begin van de hal bevindt zich een toiletruimte. De toiletruimte is uitgevoerd met staand closet en een fontein.
Ook de badkamer is ruim bemeten, volledig betegeld en ingericht met douche, 2 wastafels en een tweede toilet.
De slaapkamers zijn ruim en één van de slaapkamers heeft een loopdeur naar het balkon.

Buitenruimte
Het appartement heeft aan weerszijden een buitenruimte. Aan de achterzijde een ruim balkon gericht op het
zuiden. Dit balkon is vanuit de woonkamer bereikbaar. Aan de voorzijde bij de entree van het appartement heeft u
een heerlijke overdekt terras. Dankzij de speelse balustrade van glas houdt u contact en zicht op de tuin aan de
voorzijde. Mocht u met de prachtige zomerdagen verkoeling zoeken dan is het hier heerlijk vertoeven.

Bijzonderheden
Lichte woonkamer met veel raampartijen vanwaar u prachtig uitzicht heeft over de wijk en op het onderliggende
openbaar groen.
Het appartement heeft aan weerszijden een balkon. Het balkon aan de living is gericht op het zuiden.
Het appartement is voorzien van zonwering.
Eigen inpandige berging in de kelder en gezamenlijke fietsenberging.
Gemeenschappelijke fietsenberging op de begane grond.
Parkeren doet u uiteraard voor de deur op uw eigen parkeerplaats.

Pallene is een begrip in Schagen; zorgeloos wonen in een van de luxe appartementen met mogelijkheid tot zorg
op maat. Onderling verbonden aan De Bron en op directe loopafstand van het gezellige centrum.

Actieve VVE, bijdrage van circa € 150,= per maand

Richtprijs € 495.000,= k.k.
Aanvaarding in overleg



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 495.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort appartement Galerijflat
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2006

Specifiek Toegankelijk voor ouderen en toegankelijk voor minder
validen

Soort dak Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 88 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 13 m2

Inhoud 280 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 dubbele wastafel en 1 toilet
Aantal woonlagen 1 woonlaag
Gelegen op 3e woonlaag

Voorzieningen Buitenzonwering, lift, mechanische ventilatie en kabel
TV

Energie

Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie, vloerisolatie en
volledig geïsoleerd

Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Intergas gas gestookt uit 2006, eigendom

Kadastrale gegevens

Schagen K 711
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in woonwijk en vrij uitzicht
Tuin Geen tuin
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Box (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Parkeerplaats

VVE Checklist

Inschrijving KvK Nee
Jaarlijkse vergadering Nee
Periodieke bijdrage Nee
Reservefonds aanwezig Nee
Onderhoudsplan Nee
Opstalverzekering Nee
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