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Essenlaan 20, Schagen

Heeft u behoefte aan ruimte in en om het huis, dan is dit uw kans. In de groene en kindvriendelijke woonwijk
‘Groeneweg’ staat deze royale zeer goed onderhouden tussenwoning op een goede locatie ten opzichte van de
vele voorzieningen in Schagen en de wijk. Deze woning is goed onderhouden en achter de gevel gaat verrassend
veel ruimte schuil. Hier treft u 4 ruime slaapkamers, een badkamer en bergruimte verdeeld over 2 verdiepingen
en achter het woonhuis een heerlijke tuin met achterom en stenen berging.

Deze complete, strak ingerichte, woning is gelegen op een perceel van 167 m². De begane grond biedt een fijne
lichte living met dichte keuken. Bij binnenkomst in deze royale goed onderhouden tussenwoning valt direct de
ruimte en het lichtinval op. Aan de voor- en achterzijde goede raampartijen en een diepe voortuin wat een extra
gevoel van ruimte geeft. Daarbij treft u op de eerste verdieping 3 ruime slaapkamers waarvan 2 slaapkamers een
flinke inbouwkast hebben. Op 2e verdieping de 4e slaapkamer welke ook een inbouwkast heeft en extra ruim is
door de plaatsing van een dakkapel.

De centrale ligging is ideaal. Groeneweg is altijd erg in trek en dat is niet voor niets. De woonwijk Groeneweg is
ruim opgezet en kindvriendelijk ingericht. De woning heeft een goede ligging: aan het einde van de straat heeft u
een basisschool met kinderopvang en om de hoek ligt de supermarkt voor de dagelijkse boodschappen. Het
gezellige centrum van Schagen is op 5 minuten fietsafstand. Op deze stek kunt u optimaal genieten!

Dit alles zorgt ervoor dat deze woning aan de Essenlaan 20 in Schagen, liggend in een groene, ruime en
kindvriendelijke wijk, is zoals deze nu is: klaar voor de nieuwe bewoners! Kom snel binnen kijken en laat u
verrassen. Bel voor een afspraak met makelaar Kim Boontjes. Alvast een impressie?. Bel voor een afspraak met
makelaar Kim Boontjes 06 11 79 99 61. Voor een eerste impressie kijkt u alvast op essenlaan20.nl.

Indeling begane grond
U komt binnen in de ruime entree/hal met meterkast, garderoberuimte, toiletruimte, trap naar de 1e verdieping en
toegang tot de living. De toiletruimte is voorzien van een staand closet, fonteintje, raam en volledig betegeld in
lichte kleurstelling.

Vanuit de hal komt u in de living. Direct valt de enorme lichtinval en de ruimte op. De woonkamer aan de
voorzijde kijkt met een grote raampartij uit op de groene voortuin. In de living is een gezellige allesbrander.
Aan de achterzijde treft u de eethoek met uitzicht op de tuin en de aparte keuken met provisiekast onder trap en
loopdeur naar de achtertuin.
De dichte keuken is voorzien van veel bergruimte en de nodige inbouwapparatuur zoals een combi-oven,
gaskookplaat, koelkast en vaatwasser. In de keuken is op dit moment de aansluiting voor de wasmachine.

1e Verdieping
Vanuit de hal komt u met de trap op de overloop van de 1e verdieping. De overloop geeft toegang tot 3 ruime
slaapkamers, de badkamer en een vaste trap naar de 2e verdieping. Twee slaapkamers hebben een flinke
inbouwkast. De badkamer is geheel betegeld en voorzien van wastafel, 2e toilet en douche. Ook is er in de
badkamer een raam voor natuurlijk lichtinval en ventilatie.

2e Verdieping
Middels een vaste trap komt u op de overloop van de 2e verdieping. Hier een groot dakraam voor lichtinval,
bergruimte en de cv opstelling. Het is mogelijk om hier uw witgoedapparaten te plaatsen. De overloop geeft
toegang tot de 4e slaapkamer. De slaapkamer is royaal en licht door de plaatsing van een dakkapel en een
dakraam aan de andere zijde. Hier ook een inbouwkast.

Tuin
De voortuin is verzorgd aangelegd met sierbestrating en vaste planten en bloemen.
De achtertuin is toegankelijk middels de loopdeur vanuit de keuken en de achterom. In de achtertuin staat een
stenen berging met een luifel met lichtkoepel boven de poortdeur met slot en de entree naar de berging. In de
stenen berging is een raampartij voor extra lichtinval. De achtertuin is voorzien van sierbestrating.

Bijzonderheden



Ruime eengezinswoning vergroot met een dakkapel
Grote raampartijen in de woonkamer, keuken en slaapkamers
Voor- en achterzijde elektrische zonwering
Alle ramen zijn uitgevoerd in isolatieglas
Dakisolatie
Het houtwerk (rabatdelen) zowel aan de voor- als achterzijde en de voordeur zijn in juli 2022 geschilderd
Energielabel B
10 Zonnepanelen
Bouwjaar omstreeks 1972, keurig onderhouden en strak ingericht
Verwarming en warmwater middels cv (merk Nefit uit oktober 2010).

Inhoud woning 399 m³
Woonoppervlakte 117 m²
Perceeloppervlakte 167 m².



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 310.000 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 117 m2

Externe Bergruimte 14 m2

Perceeloppervlakte 167 m2

Inhoud 399 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 3 woonlagen

Voorzieningen Buitenzonwering, dakraam, rookkanaal, kabel TV en
zonnepanelen

Energie

Definitief energielabel B
Isolatie Dakisolatie en dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Nefit gas gestookt uit 2010, eigendom

Kadastrale gegevens

Schagen A 2221
Oppervlakte 167 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 60 m2 (10m diep en 6m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordoosten

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren
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