
SCHAGERWEG 94, SCHAGERBRUG

€ 345.000 k.k.

www.schagerweg94.nl



Schagerweg 94, Schagerbrug

Open Huis
Zaterdag 1 oktober van 11:00 tot 15:00 (Open Huizen Dag)

In het landelijk gelegen dorpje Schagerbrug onder de rook van Schagen staat deze geschakelde, half vrijstaande
woning. Een aantal van de vele pluspunten van deze woning zijn: vrij uitzicht aan de voorzijde, de achtertuin op
het zonnige zuidwesten, 4 slaapkamers, in de tuin een welnessruimte met jacuzzi, ruime living met halfopen
keuken en handige bijkeuken en een garage met elektrische deur. Kortom een complete woning op een fijne plek
in het dorp en op een paar minuten fietsen van Schagen.

Schagerbrug is een levendig dorp tussen de weilanden en bollenvelden onderaan de Westfriesedijk. Op de fiets
bent u binnen een paar minuten in Schagen of richting het strand van Callantsoog en Sint Maartenszee. In het
dorp treft u een goede basisschool, verschillende sportclubs en worden veel activiteiten georganiseerd.
Dit is een woning die u zelf gezien moet hebben om de fijne plek te ervaren. Door de diepe voortuin ervaart u
binnen veel rust en aan de achterzijde kunt u het hele jaar genieten door de aangebouwde welnessruimte met
jacuzzi.

Bent u op zoek naar een fijne geschakelde, half vrijstaande woning op een goede plek in het levendige
Schagerbrug met 4 slaapkamers, garage en zonnige tuin op het zuiden. Maak dan een afspraak voor een
bezichtiging met makelaar Kim Boontjes 06 11 79 99 61. Voor een eerste impressie kijkt u alvast op
schagerweg94.nl.

Begane grond
Via de diepe voortuin met carport komt u binnen in de entree. Vanuit de entree heeft u toegang tot de living, het
volledig betegelde toilet met hangend closet en fonteintje en trap naar de eerste verdieping. Wanneer u
binnenkomt in de living valt direct het licht op door de vele raampartijen en het uitzicht aan de voorzijde op de
diepe voortuin en de waterpartij voor de woning. De zithoek is gesitueerd aan de voorzijde deze loopt over in de
eetkamer en de keuken aan de achterzijde. Tussen de eetkamer en woonkamer staat een gezellige houtkachel.
De landelijke keuken is in u-opstelling en voorzien van de nodige inbouwapparatuur zoals een oven,
gaskookplaat, koffiemachine en afzuigkap. Boven het werkblad een grote raampartij met uitzicht op de achtertuin.
Vanuit de keuken heeft u toegang tot de bijkeuken met een provisiekast, de aansluitingen voor de wasmachine en
droger en ruimte voor een koel-/vrieskast. Vanuit de bijkeuken heeft u middels een loopdeur toegang tot de
achtertuin. Vanuit de achtertuin heeft u toegang tot de garage en de welnessruimte. De garage heeft een
elektrische deur welke bereikbaar is vanaf de oprit aan de voorzijde en daarbij voldoende bergruimte. De garage
is licht door een raampartij aan de tuinzijde. De welness is aangebouwd achter de garage en voorzien van
jacuzzi. Door de lichtstraat is er prettig lichtinval en kunt u ’s avonds de sterren zien.

1e verdieping
Vanuit de entree middels een vaste trap komt u op de overloop van de 1e verdieping. Vanaf de overloop heeft u
toegang tot 3 slaapkamers, de badkamer en de vaste trap naar de 2e verdieping.
Aan de voorzijde een slaapkamer en e badkamer. De badkamer is volledig betegeld en voorzien van
wastafelmeubel, ligbad, tweede toilet en inloopdouche. in de badkamer is een Velux dakraam voor prettig
lichtinval en natuurlijke ventilatie. De slaapkamer aan de voorzijde is ruim door de dakkapel. Aan de achterzijde
treft u nog 2 slaapkamers.

2e verdieping
Middels een vaste trap komt u op de royale overloop van de 2e verdieping. Door de raampartij langs de
trapopgang is het een licht geheel. Vanaf de overloop heeft u toegang tot de 4e slaapkamer welke is voorzien van
bergruimte en een Velux dakraam.

Tuin
Aan de voorzijde treft u een diepe voortuin van 10 meter en eigen oprit waar u gemakkelijk 2 auto’s kwijt kunt.
Aan de achterzijde ligt de tuin op het zonnige zuidwesten waardoor u al vroeg in het voorjaar kunt genieten van
het zonnetje. Vanuit de achtertuin is de garage en de welnessruimte toegankelijk. De achtertuin heeft een
achterom.



Bijzonderheden
Half vrijstaand geschakeld woonhuis met garage
Heerlijk wonen met vrij uitzicht en alle voorzieningen op korte afstand
Woning is uitgevoerd met isolatieglas
Het dak is geïsoleerd
Warmte- en watervoorziening door middel van cv-ketel merk Intergas Kompakt HR

Inhoud circa 502 m³
Woonoppervlakte circa 112 m²
Perceeloppervlakte 182 m²



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 345.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, geschakelde 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1974
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 113 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 8 m2

Overige inpandige ruimte 30 m2

Perceeloppervlakte 182 m2

Inhoud 502 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 inloopdouche, 1 ligbad, 1 toilet en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 3 woonlagen

Voorzieningen Alarminstallatie, dakraam, jacuzzi, rookkanaal en kabel
TV

Energie

Definitief energielabel C
Isolatie Dakisolatie en dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Intergas Kompakt HR gas gestookt uit
2007, eigendom

Kadastrale gegevens

Zijpe D 3553
Oppervlakte 182 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Vrij uitzicht
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 24 m2 (5m diep en 4.8m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidwesten

Bergruimte

Schuur/berging Aangebouwd houten berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein

Garage

Soort garage Aangebouwd stenen
Capaciteit 1 auto

Voorzieningen Met elektrische deur, voorzien van elektra en voorzien
van verwarming

Schagerweg 94, Schagerbrug
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