
VAN RENNESSTRAAT 12, SCHAGEN

€ 289.000 k.k.

www.vanrennesstraat12.nl



Van Rennesstraat 12, Schagen

Wilt u wonen in het centrum van Schagen met de winkels letterlijk om de hoek? In een gezinswoning met vier
slaapkamers en een fijne achtertuin? Dan is dit uw kans! Deze praktische en nette eengezinswoning biedt u rustig
wonen middenin het centrum met de winkels op loopafstand.

Deze woning zal u qua ruimte verrassen. Met een woonoppervlakte van circa 103 m² is er genoeg woonruimte
voor het hele gezin. De woning beschikt over een doorzonwoonkamer met aansluitend de open keuken en een
praktische bijkeuken. In de woonkamer treft u een gezellige open haard en vanuit de living kijkt u uit op
gemeentegroen. Vanuit de eetkamer kijkt u door de grote raampartij uit op de achtertuin. De grote raampartijen
aan de voor- en achterzijde zorgen voor veel natuurlijk lichtinval. Boven zijn er nog eens 4 goed bemeten
slaapkamers verdeeld over 2 verdiepingen en de badkamer. De achtertuin, alwaar je ’s middags kunt genieten
van de zon of schaduw, heeft achterin een fietsenberging en een achterom.

Deze eengezinswoning staat in de componistenbuurt welke direct grenst aan het centrum van Schagen. In het
centrum treft u de vele winkels en supermarkten en op de markt om de kerk de gezellige terrassen. Op
loopafstand treft u ook het NS-station, basisscholen en kinderopvang. Kortom een heerlijke woning middenin het
centrum.

Bent u op zoek naar een eengezinswoning met 4 slaapkamers op een rustige locatie in het centrum van
Schagen, dan is dit echt een buitenkans! Bel voor een bezichtiging naar makelaar Kim Boontjes 06 11 79 99 61.
Voor een eerste impressie kijkt u alvast op vanrennesstraat12.nl.

Begane grond
U komt binnen in de entree met garderoberuimte welke toegang geeft tot de living, toilet, bergruimte en trap naar
de 1e verdieping. De toilet is volledig betegeld en voorzien van hangend toilet en fonteintje. Vanuit de entree komt
u in de keuken. De keuken is in wandopstelling. Naast de keuken is middels een glazen pui met loopdeur de
bijkeuken te bereiken. Hier treft u de cv-opstelling en de aansluitingen voor de wasmachine en de droger.
Daarnaast is hier nog voldoende bergruimte en een loopdeur naar de achtertuin. Door de verschillende
raampartijen is het een lichte ruimte.
Aansluitend aan de keuken komt u in de living. Aan de achterzijde een grote raampartij voor prettig lichtinval en
uitzicht op de achtertuin. Aan de voorzijde de woonkamer met gezellige open haard en uitzicht op het
gemeentegroen.

1e Verdieping
Vanuit de entree komt u met de trap op de overloop van de eerste verdieping. Deze geeft toegang tot 3
slaapkamers, de badkamer en de trap naar de 2e verdieping. Aan de voorzijde van de woning treft u een ruime
slaapkamer met inbouwkast en de volledig betegelde badkamer welke is voorzien van tweede toilet,
wastafelmeubel en douche. In de badkamer is een raam voor natuurlijk lichtinval en ventilatie. Aan de achterzijde
2 slaapkamers waarvan 1 kamer met inbouwkast.

2e Verdieping
Middels een vaste trap komt u op de overloop van de 2e verdieping. Deze geeft toegang tot een berging en de 4e
slaapkamer. De 4e slaapkamer heeft een groot dakraam en inbouwkasten.

Tuin
De voortuin is voorzien van sierbestrating en borders met vaste planten en struiken. De achtertuin is aangelegd
met een terras en rondom borders met vaste beplanting. De achtertuin heeft een achterom. Achterin de tuin staat
een houten berging.

Bijzonderheden
Eengezinswoning in het centrum van Schagen
4 slaapkamers verdeeld over 2 verdiepingen
Op steenworp afstand van alle voorzieningen
Auto parkeren voor de deur
Cv ketel Remeha Tzerra bouwjaar 2019



Inhoud circa 371 m³
Woonoppervlakte circa 103 m²
Perceeloppervlakte 132 m²

Richtprijs € 289.000,= k.k.
Aanvaarding in overleg



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 289.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1961
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 103 m2

Externe Bergruimte 6 m2

Perceeloppervlakte 132 m2

Inhoud 371 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 toilet en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Alarminstallatie, rookkanaal en kabel TV

Energie

Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Remeha tzerra gas gestookt uit 2019,
eigendom

Kadastrale gegevens

Schagen A 1463
Oppervlakte 132 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, beschutte ligging en in centrum
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 52 m2 (9m diep en 5.74m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noorden

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Van Rennesstraat 12, Schagen
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Vragenlijst





















Kadastrale kaart
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Plattegrond 3D
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