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€ 335.000 k.k.
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Seringenhof 89, Schagen

Groot, groter, groots, dat karakteriseert deze royale eengezinswoning aan de Seringenhof. Binnen en buiten is er
geen gebrek aan ruimte. De woning is door de eigenaar goed onder handen genomen en recentelijk
gemoderniseerd en opnieuw ingericht.

De woning kent een tuingerichte living met o.a. een sfeervolle speksteen houtkachel en heeft vanuit hier werkelijk
fantastisch vrij uitzicht tot aan de Westfriesedijk. Aan de voorzijde een open keuken met recent vernieuwd
keukenblok met meer dan voldoende ruimte om te koken. De garage is verbouwd en keurig afgewerkt en
ingericht met tweede keukenblok aan de ene zijde en aan de andere zijde de opstelling voor uw
witgoedapparaten. Boven treft u 3 (voorheen 4) grote slaapkamers verdeeld over 2 verdiepingen en de recent
vernieuwde badkamer met ligbad, inloopdouche, tweede toilet en dubbele wastafel. De badkamer is vergroot en
maakt dat u elkaar niet snel in de weg loopt, zelfs niet wanneer u hier woont met een groot gezin. Naast alle
mogelijkheden binnenshuis beschikt de woning over een voortuin waar u uw auto op eigen terrein kunt parkeren
en een riante achtertuin van maar liefst 16 meter diep met prachtig uitzicht over de dijk met daarop de schapen
en het weidse uitzicht over de weilanden erachter.

De zeer goede ligging, in een kindvriendelijke en ruim opgezette wijk met (speel)plantsoen voor de deur, volop
parkeermogelijkheden en enkel louter bestemmingsverkeer maken het plaatje compleet. Op deze stek kunt u
optimaal genieten en de woning is gunstig gelegen voor wat betreft scholen, sportcomplex, supermarkt en het
NS-station.

Wilt u graag iedere dag genieten van het landelijke uitzicht vanuit uw woonkamer met alle voorzieningen in de
buurt? Maak dan snel een afspraak met makelaar Kim Boontjes op 06 11 79 99 61. Voor een eerste impressie
kijkt u alvast op seringenhof89.nl

Begane grond
Ruime entree met toegang tot de toiletruimte, living en garage/bijkeuken aan de voorzijde.
De garage is zowel toegankelijk middels de houten, openslaande deuren aan de voorzijde als de tussendeur
vanuit de hal. In de garage is nu een werkblad met wasbak en bergruimte eronder. Aan de andere zijde een
kastenwand en de aansluiting voor de witgoedapparaten.
De toiletruimte is in de zomer van 2021 uitgebouwd en opnieuw ingericht met hangend toilet en fontein. Vanuit de
entree zijn de woonkamer en de open keuken bereikbaar. De keuken is gelegen aan de voorzijde van de woning.
De keuken is geplaatst in 2012 en heeft een modern L-vormig keukenblok met een kastenwand aan de andere
zijde en is voorzien van alle gemakken. Vanuit het raam boven het werkgedeelte heeft u zicht op uw voortuin en
over gemeenteplantsoen. De woonkamer bevindt zich aan de achterzijde. Door een raampartij over de gehele
breedte van de woning komt het daglicht mooi naar binnen. De tuingerichte woonkamer staat door de grote pui
met loopdeur in direct contact met de achtertuin en het geweldige uitzicht.

Tuin:
Niet alleen binnen is er veel ruimte ook buiten vindt u genoeg ruimte om het huis. De voortuin is in zijn geheel
bestraat en er is ruimte genoeg om 1 of 2 auto’s op eigen grond te parkeren. De woning heeft een vergrote
achtertuin door een in het verleden aangekochte strook grond waardoor de tuin nu tot aan het water doorloopt.
Daar hebben de huidige bewoners goed gebruik van gemaakt door de aanleg van een grote vlonder met
aanlegplaats voor een bootje of kano. In de ruim 17 meter diepe achtertuin kunt u al in het vroege voorjaar
heerlijk genieten van de zon. De achtertuin is verzorgd en nagenoeg onderhoudsvrij. De tuin heeft aan het huis
een riant terras en borders met beplanting en achterin een vlonderterras. In de achtertuin treft u ook een
houtopslag, bergkast, waterkraan en verschillende stroompunten.

1e Verdieping
Met een vaste open trap vanuit de woonkamer komt u op de afgesloten overloop van de 1e verdieping. Vanaf de
overloop heeft u toegang tot 2 zeer ruime slaapkamers, een complete badkamer en de vaste trap naar de 2e
verdieping. Beide kamers zijn netjes afgewerkt en op de gehele verdieping ligt een laminaat vloer. De
slaapkamers aan de achterzijde zijn samengevoegd waardoor er 1 grote slaapkamer met inloopkast is
gerealiseerd. De badkamer is in 2013 uitgebouwd en opnieuw ingericht. De badkamer is volledig betegeld en
voorzien van een ligbad, ruime inloopdouche met stortdouche, dubbel wastafelmeubel en tweede toilet. De



badkamer is voorzien van vloerverwarming.

2e Verdieping
De 2e verdieping is via een vaste trap bereikbaar. De ruime voorzolder heeft aan één zijde een berging en aan de
andere zijde een kastruimte met hier de cv ketel. Daarnaast is er op de voorzolder nog voldoende ruimte voor het
creëren van bijvoorbeeld een werkplek. De voorzolder geeft toegang tot de ruime 3e slaapkamer welke wederom
netjes is afgewerkt en is uitgevoerd met een dakraam vanwaar u ook weer prachtig uitzicht heeft over de
weilanden. In de kamer ligt een laminaat vloer.

Kenmerken
In de kindvriendelijke wijk ‘De Groeneweg’ staat deze ruime woning met uitzicht over de weilanden tot aan de
Westfriesedijk!
Een gezinswoning met heel veel ruimte in en om het huis
Gehele woning is voorzien van isolatieglas
Cv-combiketel merk: Vaillant bouwjaar:2012
Gelegen in de kindvriendelijke wijk ‘De Groeneweg’
Diepe achtertuin van 17 meter met veel privacy
Parkeren op eigen grond
Recent vernieuwde keuken en badkamer
Kozijnen voorzijde van de voordeur en garage vernieuwd in 2015
Vanuit uw woonkamer over de weilanden kijken en ook in Schagen wonen op korte afstand van vele
voorzieningen? Dit huis heeft het allemaal!

Perceeloppervlakte 225 m²
Woonoppervlakte 131 m²
Inhoud circa 482 m³



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 335.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1972
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 131 m2

Overige inpandige ruimte 16 m2

Perceeloppervlakte 225 m2

Inhoud 482 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 1 inloopdouche, 1 ligbad, 1 toilet, 1 vloerverwarming en
1 wastafelmeubel

Aantal woonlagen 3 woonlagen

Voorzieningen Dakraam, glasvezel kabel, mechanische ventilatie,
rookkanaal en kabel TV

Energie

Isolatie Dakisolatie en dubbel glas
Verwarming Cv-ketel, houtkachel en vloerverwarming gedeeltelijk
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Vailant gas gestookt uit 2012, eigendom

Kadastrale gegevens

Schagen A 4545
Oppervlakte 186 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom
Schagen A 4838
Oppervlakte 39 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, aan water, in woonwijk en vrij uitzicht
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 92 m2 (16m diep en 5.74m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noorden

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein

Garage

Soort garage Aangebouwd stenen en parkeerplaats
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Voorzien van elektra
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Kadastrale kaart
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Plattegrond 3D
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