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Esdoornstraat 21, Schagen

In de kindvriendelijke en groene wijk ‘Groeneweg’ staat deze leuke drive-in woning. De woning heeft door de
recht opgetrokken gevels 2 volwaardige woonlagen. De speelse indeling, de woonkamer en open keuken met
aansluitend het zonnige balkon op de 1e verdieping, het vrije uitzicht en het vele lichtinval geven deze woning
een extra dimensie. De woning heeft in totaal 2 slaapkamers en royale badkamer en een ruime garage op de
begane grond. Daarbij ligt deze woning aan een autoluwe straat, naast groot grasveld met speeltuintje en op
loopafstand van scholen, kinderopvang, sportcomplex en de supermarkt. Met een paar fietsminuten bent u in het
centrum van Schagen of bij het NS-station. Kortom een heerlijke woning op een ideale plek.

Bent u op zoek naar een unieke en lichte woning met een speelse indeling op loopafstand van vele voorzieningen
in de groene en kindvriendelijke wijk ‘Groeneweg’? Dit huis heeft het allemaal! Bel voor een bezichtiging met
makelaar Kim Boontjes 06 11 79 99 61. Kijkt u voor een eerste impressie alvast op esdoornstraat21.nl.

Indeling begane grond
U komt binnen in de ruime entree welke toegang geeft tot de garage, 2 slaapkamers, badkamer, berging met hier
de aansluitingen voor de wasmachine en de droger en de trap naar de 1e verdieping. De badkamer is volledig
betegeld en voorzien van een wastafelmeubel, ligbad, douche en tweede toilet. In de badkamer is een raam voor
natuurlijk lichtinval.
De garage is vanuit de hal toegankelijk en biedt ruimte voor 1 auto. De garage is voorzien van een kanteldeur. De
2 slaapkamers liggen aan de achterzijde en hebben beiden een goede raampartij met uitzicht op gemeentegroen.

1e Verdieping
Middels een spiltrap vanuit de entree komt u in de hal van de 1e verdieping. De hal is licht door de glazen pui met
schuifdeur naar de living en geeft ook toegang tot het toilet en een kastruimte.
In de living valt direct het enorme lichtinval en het uitzicht op aan de voor- en achterzijde. Het vrije zicht aan de
voorzijde geeft een groot gevoel van ruimte. Daarbij heeft u vanuit de living toegang tot het balkon aan de
achterzijde van de woning welke is gericht op het zonnige zuiden. Hier kunt u al vroeg in het voorjaar van de zon
genieten.
Aan de achterzijde zijn alle ramen in 2017 vervangen voor kunststof kozijnen met isolatieglas.
De keuken is in u-opstelling met naar de eethoek toe een bar. De keuken is voorzien van onder andere een
keramische kookplaat, rvs afzuigkap, oven, koelkast en vaatwasser. Boven het werkblad een grote raampartij
voor prettig lichtinval en natuurlijk ventilatie.

Omgeving
De woning is gelegen aan een doodlopende straat met tegenover de woning voldoende gratis openbare
parkeerplaatsen. Naast de woning ligt een voetbalveld met speeltuin en om de hoek loopt u zo het wandelpad
rond de wijk op langs het kanaal met zijn ligplaatsen voor pleziervaart en uitzicht tot aan de Westfriesedijk.
Op loopafstand treft u verschillende basisscholen, een actieve buurtvereniging, kinderopvang, het sportcomplex
met onder andere voetbal, handbal, rugby, hockey en verschillende zaalsporten en de supermarkt. Vanaf de
woning is het een paar minuten fietsen naar het centrum van Schagen met zijn vele winkels en gezellige
terrassen of naar het NS-station.

Tuin
Aan de achterzijde van de woning bevindt zich een strook groen welke door de huidige eigenaren wordt
bijgehouden. De strook is nu van de gemeente Schagen. Er is een mogelijkheid om deze strook te kopen van de
gemeente Schagen.

Bijzonderheden
Unieke woning met living op de 1e verdieping met vrij uitzicht
Het vrije zicht aan de voorzijde geeft een groot gevoel van ruimte
Balkon op het zonnige zuiden
Goede ligging nabij alle voorzieningen
In de groene en kindvriendelijke wijk ‘Groeneweg’
Cv installatie Merk Nefit
Energielabel C



Inhoud woning circa 340 m³
Woonoppervlakte circa 83 m²
Perceeloppervlakte circa 57 m²



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 270.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1974
Soort dak Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 83 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 6 m2

Externe Bergruimte 57 m2

Overige inpandige ruimte 17 m2

Perceeloppervlakte 57 m2

Inhoud 343 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 2 aparte toiletten
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 ligbad, 1 toilet en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 2 woonlagen
Voorzieningen Buitenzonwering, schuifpui en kabel TV

Energie

Definitief energielabel C
Isolatie Dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Nefit gas gestookt uit 2011, eigendom

Kadastrale gegevens

Schagen A 3098
Oppervlakte 57 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging In woonwijk en vrij uitzicht
Tuin Geen tuin
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Garage

Soort garage Inpandig
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Voorzien van elektra
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Kadastrale kaart
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