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De Dreef 1A, Schagen

De Dreef is een brede, rustige, straat in de kindvriendelijke woonwijk Hoep-Zuid. Naast rust vindt u hier op
nummer 1A ook ruimte, comfort en luxe. Deze geschakelde herenhuis is zijn geheel aan de achterzijde
uitgebouwd en heeft een riant woonoppervlakte van maar liefst 153 m², een garage welke is omgebouwd tot
fietsenberging en bijkeuken, een eigen oprit voor uw auto of camper en een heerlijke tuin welke veel privacy
biedt. Naast de vele ruimte is de woning ook nog eens goed onderhouden en is de woning flink aangepakt en
gemoderniseerd. Modern, comfortabel en ruimtelijk wonen is dan ook het eerste waar u aan denkt bij deze
instapklare woning. Zo is er in 2017 een nieuwe, luxe keuken geplaatst (door van Slageren), is het toilet in 2019
vernieuwd en is de badkamer in het voorjaar van 2022 vernieuwd. Buitenom is het schilderwerk gedaan in 2019.
En of dit niet alles is, de woning is volledig geïsoleerd, heeft zonnepanelen op het dak en is in het bezit van
energielabel A. Tel daarbij op de heerlijke leefruimte, 5 slaapkamers, een verzorgde stadstuin en een eigen oprit
en het plaatje is compleet.

De woning ligt prachtig. Alle voorzieningen zijn binnen handbereik: het treinstation en gezondheidscentrum,
bioscoop liggen letterlijk om de hoek, op een paar minuten wandelen van het centrum, scholen en sportvelden
allemaal op korte afstand.

Met 5 slaapkamers, een moderne badkamer en keuken, eigen oprit met garage/berging, hoogwaardige afwerking
door de hele woning en een uitnodigende achtertuin, heeft u in deze woning alle ingrediënten voor optimaal
woongenot! Maak voor een bezichtiging een afspraak met makelaar Kim Boontjes 06 11 79 99 61. Voor een
eerste impressie kijkt u alvast op dedreef1a.nl.

Begane grond
Entree met toegang tot de living, toilet, kastruimte en trapopgang naar de eerste verdieping. Het toilet is in 2019
vernieuwd, volledig betegeld en voorzien van hangend closet en fontein.
Vanuit de entree komt u in de living. Aan de voorzijde treft u de woonkamer met grote raampartijen voor veel
lichtinval en een gezellige gashaard.

Aan de achterzijde is de woning uitgebouwd en een ruime en moderne woonkeuken gerealiseerd. De luxe keuken
bestaat uit een groot kookeiland en een kastenwand en is voorzien van de nodige inbouwapparatuur zoals een
(stoom)oven, een kookplaat met ingebouwd afzuigsysteem, vaatwasser en koel- en vrieskast. Het kookeiland
heeft een bargedeelte om aan te zitten en is verder voorzien van veel bergruimte. De keuken heeft een grote
glazen schuifpui naar de groene achtertuin. Aan de achterzijde stapt u vanuit de keuken door de grote schuifpui
zo het terras op. Vanuit de keuken is de bijkeuken toegankelijk. Hier zijn een grote kastenwand en de
aansluitingen voor de wasmachine en de droger. Vanuit de bijkeuken is een loopdeur naar de achtertuin.
De bijkeuken is gerealiseerd in de garage. Deze is gesplitst in een berging aansluitend aan de oprit en aan de
achterzijde de bijkeuken.

Over de volledige benedenverdieping ligt een naturel marmeren vloer met vloerverwarming.

1e verdieping
Met de trap vanuit de entree komt u op de overloop van de 1e verdieping. Vanaf hier heeft u toegang tot 3
slaapkamers, de badkamer en de vaste trap naar de 2e verdieping. Slaapkamer 1 is gelegen aan de voorzijde en
heeft 2 grote raampartijen. Vervolgens komt u bij de recent (2022) vernieuwde badkamer met vloerverwarming.
Hier treft u een dubbel wastafelmeubel met spiegelkast, tweede toilet en inloopdouche. Aan de achterzijde de 2e
en 3e slaapkamer waarvan er één een grote inbouwkast heeft.
Over de gehele 1e verdieping ligt een laminaatvloer.

2e verdieping
Middels de vaste trap komt u op de overloop van de 2e verdieping. Hier treft u nog eens 2 slaapkamers met beide
meerdere raampartijen voor prettig lichtinval en natuurlijke ventilatie.
Vanaf de overloop heeft u toegang tot de vliering welke nu in gebruik is als bergruimte.

Vliering
Vanaf de overloop heeft u toegang tot de vliering welke nu in gebruik is als bergruimte.



Tuin
Oprit aan de voorzijde van de woning met parkeergelegenheid voor uw auto of camper. De voortuin is
onderhoudsvriendelijk aangelegd met een groene haag als erfafscheiding. De achtertuin is heerlijk breed en biedt
veel privacy. De tuin is ingericht met vaste beplanting waardoor er meerdere terrassen zijn ontstaan zowel
achterin de tuin als aan het huis. Dankzij de ligging op het noorden, heeft u altijd de keus tussen zon of schaduw.
In de zomer blijft het huis heerlijk koel, daarnaast kunt u tot een uur of acht genieten van de laatste zonnestralen
op het terras achterin de tuin.

Bijzonderheden
Instapklare woning in de geliefde wijk ‘Hoep Zuid’
5 ruime slaapkamers
Moderne badkamer (2022) met tweede toilet en inloopdouche
Luxe, uitgebouwde woonkeuken (2017) voorzien van de benodigde apparatuur
Op korte loopafstand van onder andere scholen, kinderopvang, centrum Schagen en treinstation
Volledig geïsoleerd en zonnepanelen
Energielabel A
CV combiketel merk Intergas Kombi Kompakt bouwjaar 2014

Inhoud circa 576 m³
Woonoppervlakte circa 153 m²
Perceeloppervlakte circa 223 m²



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 595.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Herenhuis, geschakelde woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1997
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 153 m2

Externe Bergruimte 3 m2

Overige inpandige ruimte 9 m2

Perceeloppervlakte 223 m2

Inhoud 576 m3

Indeling

Aantal kamers 6 (5 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet

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

Aantal woonlagen 3 woonlagen en een vliering

Voorzieningen Glasvezel kabel, mechanische ventilatie, schuifpui,
kabel TV en zonnepanelen

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie, vloerisolatie en

volledig geïsoleerd
Verwarming Cv-ketel en vloerverwarming gedeeltelijk
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Intergas Kombi Kompakt gas gestookt uit
2014, eigendom

Kadastrale gegevens

Schagen C 3177
Oppervlakte 223 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging In woonwijk
Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 81 m2 (9m diep en 9m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noorden

Bergruimte

Schuur/berging Aangebouwd stenen berging (1)

Voorzieningen Voorzien van elektra, voorzien van verwarming en
voorzien van water

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Parkeergelegenheid op eigen terrein
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Lijst van zaken











Vragenlijst





















Kadastrale kaart



Plattegrond











Plattegrond 3D
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