
SCHAGERWEG 32, SCHAGERBRUG

€ 275.000 k.k.

www.schagerweg32.nl



Schagerweg 32, Schagerbrug

Aan de Schagerweg in het gezellige en actieve dorp Schagerbrug staat deze authentieke half vrijstaande woning
‘Kromhout’ met bedrijfsruimte (ruim 80 m²). De woning is buitenom al helemaal gerenoveerd. De gevels, kozijnen
en het dak zijn aangepakt, maar de binnenkant is nu aan de beurt. Op dit moment zijn er 2 appartementen
gerealiseerd in de woning en achter de woning ligt een aparte bedrijfsruimte.

In het woonhuis zijn nog veel authentieke details bewaard gebleven. Zo heeft het huis nog mooie balkenplafonds,
speelse roedeverdeling in de raampartijen en op sommige plekken nog de authentieke paneeldeuren.

Woonhuis
Het woonhuis is verdeeld in 2 appartementen.
Het appartement op de begane grond heeft een entree aan de voorzijde van de woning, 2 slaapkamers, een
badkamer met witgoedaansluitingen, separaat toilet en een keuken/woonkamer.
Het appartement op de 1e verdieping heeft de entree aan de achterzijde waar tevens de badkamer, toilet en de
witgoedaansluitingen zich bevinden. Middels de trap komt u boven in het appartement. De overloop heeft
meerdere bergkasten en geeft toegang tot het woon- en eetgedeelte. Door de twee grote dakkapellen is het een
lichte ruimte. Vanuit het leefgedeelte komt u in de slaapkamer aan voorzijde. Aan de achterzijde een
buitenruimte.

Bedrijfsruimte
Langs de woning loopt een oprit naar de bedrijfsruimte achter de woning. Er is een loopdeur en openslaande
deuren om de bedrijfsruimte te betreden. Op dit moment is de ruimte als volgt ingedeeld: Entree, toegang tot
bedrijfsruimte en sanitaire ruimtes (douche/toilet). De bedrijfsruimte is tevens toegankelijke middels de dubbele
deuren. Vanuit de bedrijfsruimte heeft u toegang tot het kantoorgedeelte met raampartijen en daklicht voor prettig
lichtinval. Vanuit het kantoor is er een deur naar de tuin. Hier treft u een complete keuken en tevens een deur
naar de sanitaire ruimtes.

Bijzonderheden
Het pand is omstreeks 1920 gebouwd en vanaf 1998 geheel gerenoveerd
In 1999 is de voor- en achtergevel opnieuw opgetrokken
In 1999 zijn er 2 dakkapellen geplaatst en een nieuwe topgevel aan de achterzijde aangebracht
Dakisolatie, muurisolatie en isolatieglas
Plafond tussen de begane grond en de 1e verdieping is geïsoleerd
Het pand is thans ingericht met meerdere woonruimtes. Het woonhuis is niet officieel gesplitst
Elke woonruimte heeft zijn eigen nutsvoorzieningen

Perceeloppervlakte circa 241 m²
Woonoppervlakte circa 103 m²
Bedrijfsoppervlakte circa 81 m²



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 275.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, halfvrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1920
Specifiek Dubbele bewoning aanwezig
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 103 m2

Externe Bergruimte 81 m2

Perceeloppervlakte 241 m2

Inhoud 738 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 3 badkamers en 2 aparte toiletten
Badkamervoorzieningen 3 douches, 1 wasmachineaansluiting en 3 wastafels
Aantal woonlagen 2 woonlagen
Voorzieningen Dakraam en kabel TV

Energie

Isolatie Dakisolatie, dubbel glas en muurisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Intergas gas gestookt , eigendom

Kadastrale gegevens

Schagen D 4321
Oppervlakte 241 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging In centrum
Tuin Achtertuin
Achtertuin 21 m2 (3m diep en 7m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidwesten

Bergruimte

Schuur/berging Aangebouwd stenen berging (1)

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

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Garage

Soort garage Aangebouwd stenen
Capaciteit 1 auto

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



Plattegrond









Plattegrond 3D









Meetrapport




































