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de Spreng 45, Schagen

Aan ruimte geen gebrek!
Bent u op zoek naar een ideale plek voor het hele gezin in een kindvriendelijke woonwijk, veel comfort en ook nog
met veel leefruimte, kom dan dit woonhuis bekijken! De woning heeft door de recht opgetrokken voorgevel 3
volwaardige woonlagen en beschikt over maar liefst circa 182 m² woonoppervlakte.

Dit volumineuze woonhuis met inpandige garage staat ook nog eens op een prachtige stek. De woning is gelegen
in een rustige wijk met aan de voorzijde vrij uitzicht op groen wandelgebied omringd door water en biedt aan de
achterzijde veel privacy. De strakke woning heeft een riante woonkamer, nette keuken met kookeiland en zonnige
tuin. Boven treft u 4 zeer royale slaapkamers, een open werk/relaxruimte en een complete badkamer. Dankzij de
ruime opzet en de grote ramen geniet je in alle vertrekken van de ruimte en het licht. Achter de woning ligt een
heerlijke groene tuin met veel privacy, waar u op het terras de hele dag door van de zon of een luw plekje in de
schaduw kunt genieten. Verder is er een eigen oprit met garage welke is opgedeeld in berging en bijkeuken. Het
huis is uitstekend geïsoleerd, voorzien van airconditioning en biedt alle comfort van deze tijd.

De woning ligt op een perceel van 243 m² eigen grond op een goede locatie met de speeltuin om de hoek. De
Spreng is een autoluwe straat en is gelegen in de voor vele gezinnen populaire woonwijk Hoep noord met alle
voorzieningen dichtbij. Het gezellige centrum van Schagen en NS-station zijn op korte afstand. Evenals
verschillende basisscholen, kinderopvang en supermarkt. Aan de ene kant wandelt u het centrum van Schagen in
en aan de andere kant loopt u het landelijk gebied in tussen de weilanden.

Wilt u dit prachtige volumineuze woonhuis van dichtbij komen bekijken? Bel dan voor een afspraak: in het echt is
het namelijk nog mooier! Bel makelaar Kim Boontjes voor een afspraak 06 11 79 99 61. Voor een eerste
impressie kijkt u alvast op despreng45.nl. Alvast een impressie? Bekijk dan de op maat gemaakte website
despreng45.nl

Begane grond
Entree met toegang tot de living, toilet en fietsenberging/bijkeuken. Het toilet is volledig betegeld en voorzien van
hangend closet en fonteintje.

Vanuit de hal komt u in de royale woon-/eetkamer met open keuken. Bij binnenkomst in de living valt direct het
lichtinval op. Door de grote raampartijen aan de voor- en achterzijde komt het licht mooi de woning
binnenstromen. De woonkamer aan de voorzijde heeft uitzicht over het water en groen. Aan de achterzijde treft u
de eetkamer en de keuken met beide openslaande deuren naar de tuin waardoor u optimaal tuincontact heeft. U
stapt vanuit hier zo het terras op in de achtertuin welke gesitueerd is op het zonnige westen.

De keuken is compact en heeft een kookeiland met bargedeelte en een vaste kastenwand. Uiteraard voorzien
van de nodige inbouwapparatuur waaronder een koffiemachine, vaatwasser, combi-oven, 4-pits gaskookplaat en
koelkast.
De living heeft strak gestuukte wanden en plafond en een houten vloer.

De garage met is op dit moment opgesplitst in een fietsenberging en een bijkeuken met de aansluitingen voor de
witgoedapparaten en bereikbaar vanuit de entree en de keuken.

1e Verdieping
Vanuit de living komt u met de trap op de royale overloop van de 1e verdieping.
Vanaf hier heeft u toegang tot 3 royale slaapkamers, de badkamer en de vaste trap naar de 2e verdieping. Door
de recht doorgetrokken muren is er veel ruimte boven. De overloop is thans ingericht als relaxruimte. Hier heeft u
de mogelijkheid om een extra slaapkamer te creëren.
De badkamer is ruim, volledig betegeld en voorzien van ligbad, douche, dubbele wastafel, kastruimte en tweede
toilet.
Op de 1e verdieping ligt doorlopend een laminaatvloer en er is airconditioning vanaf de overloop.

2e Verdieping
Vanaf de overloop op de 2e verdieping bereikt u een royale slaapkamer en de berging met hier de cv-opstelling.



De slaapkamer is ruim en heeft een walk-in-closet. Vanaf hier heeft u door de raampartijen een panoramisch
uitzicht over het groene wandelgebied.
Op de 2e verdieping ligt doorlopend een laminaatvloer en in de slaapkamer is airconditioning.

Tuin
De voortuin heeft een oprit voor de garage waar u 1 auto op eigen terrein kunt parkeren. Daarbij is de tuin fraai
aangelegd met bestrating, grind en borders met vast beplanting en sierbomen.
De achtertuin is gesitueerd op het zonnige westen, zodat u tot het einde van de dag van de zon kunt genieten in
de tuin. De tuin is aangelegd met een terras, graszoden en borders met vaste beplanting. Achter in de tuin is een
overkapping met een extra zitje.

Wat maakt deze woning uniek
Instapklare woning in de geliefde wijk ‘Hoep Noord’
Vrij uitzicht over groen wandelgebied
Aan de achterzijde optimaal tuincontact door grote raampartijen met openslaande deuren
Woonkeuken met kookeiland voorzien van de benodigde apparatuur
4 royale slaapkamers (5 mogelijk)
Airconditioning op de 1e en 2e verdieping (in 2021 geïnstalleerd)
Ruime badkamer met tweede toilet, douche en ligbad
Op korte loopafstand van onder andere scholen, kinderopvang, centrum Schagen en treinstation
Volledig geïsoleerd
Energielabel A
Cv merk Remeha Tzerra bouwjaar 2015
De woning is in 2019 buitenom geschilderd

Inhoud circa 648 m³
Woonoppervlakte circa 182 m²
Perceeloppervlakte 243 m²

Aanvaarding in overleg



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 599.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, geschakelde 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2004
Specifiek Gestoffeerd
Soort dak Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 182 m2

Externe Bergruimte 8 m2

Overige inpandige ruimte 11 m2

Perceeloppervlakte 243 m2

Inhoud 648 m3

Indeling

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

Voorzieningen Airconditioning, buitenzonwering, glasvezel kabel,
mechanische ventilatie, rolluiken en kabel TV

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Volledig geïsoleerd
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Remeha Tzerra gas gestookt uit 2015,
eigendom

Kadastrale gegevens

Schagen K 645
Oppervlakte 243 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging In woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 90 m2 (9m diep en 10m breed)
Ligging tuin Gelegen op het westen

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Inpandig
Capaciteit 1 auto

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

Isolatie Volledig geïsoleerd
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Plattegrond 3D
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