
JAN VAN DER BENSTRAAT 38, SCHAGEN

€ 375.000 k.k.

www.janvanderbenstraat38.nl



Jan van der Benstraat 38, Schagen

Schuin tegenover het park in Muggenburg staat deze uitgebouwde geschakelde 2-onder-1-kapwoning met tuin op
het zonnige zuiden. De woning is uitgebouwd met een grote serre waardoor er een royale woonkeuken met
optimaal tuincontact is gerealiseerd. Hier stroomt het licht naar binnen en door de goede ligging op het zonnige
zuiden kunt u al vroeg in het voorjaar de pui openen om van uw tuin te genieten. Daarbij heeft de woning een
aangebouwde garage/bijkeuken welke vanuit de keuken toegankelijk is met elektrische deur, 2 ruime
slaapkamers met dakkapellen, op de zolderverdieping ruimte om een 3 slaapkamer te realiseren en een moderne
badkamer. Tot slot zijn 3 jaar geleden ook nog eens alle kozijnen vervangen en uitgevoerd in kunststof met
isolatieglas.

De ligging van de woning is ideaal en heerlijk rustig. Schuin tegenover de ingang van het park van Muggenbrug
en op een paar minuten fietsen van het ns-station, kinderopvang, basisscholen, middelbare school en het
centrum van Schagen met zijn vele winkels en gezellige terrassen. Wilt u een mooie wandeling maken, dat kan!
Op korte afstand kunt u heerlijk door de weilanden wandelen.

Dit is een echt een woning, die u gezien moet hebben! Bel voor een bezichtiging naar makelaar Kim Boontjes 06
11 79 99 61. Voor een eerste impressie kijkt u alvast op janvanderbenstraat38.nl.

Begane grond
Vanuit de entree heeft u toegang tot het volledig betegelde toilet met hangend closet, de living en de trap naar de
eerste verdieping. Bij binnenkomst in de living valt direct de enorme lichtinval op. Aan de voorzijde treft u de
ruime woonkamer met meerdere raampartijen en aan de achterzijde in de serre de woonkeuken in u-opstelling
met alle benodigde inbouwapparatuur waaronder een vaatwasser, koelkast, oven en 4-pits inductiekookplaat. De
woonkeuken is prachtig licht en heeft een grote schuifpui naar de achtertuin. Vanuit de keuken is de garage
bereikbaar. Hier zijn de aansluitingen voor de wasmachine en de droger. De garage heeft een elektrische deur
welke toegankelijk is vanaf de oprit in de voortuin. Aan de achterzijde is een loopdeur naar de achtertuin.
De vloer op de benedenverdieping is voorzien van vloerverwarming.

1e verdieping
Vanuit de entree via de trap komt u op de overloop van de 1e verdieping. Deze geeft toegang tot 2 ruime
slaapkamers (voorheen 3) en de badkamer. De volledig betegelde badkamer in neutrale kleurstelling is voorzien
van een wastafelmeubel, tweede toilet en inloopdouche. De slaapkamer aan de voorzijde is ruim door de
dakopbouw. De slaapkamer aan de achterzijde heeft 2 royale inbouwkasten en extra ruim door de dakkapel.

2e verdieping
Middels een vaste trap komt u op de 2e verdieping. Door de Velux dakramen aan beide zijden is het een lichte
ruimte. De ruimte is op dit moment in gebruik als kantoor/atelier en er is een keukenblokje met wasbak.

Tuin
Aan de voorzijde een verzorgde tuin met vaste planten en oprit ruim geschikt voor 1 auto. Voor de garage en
entree een luifel.
Aan de achterzijde een fraai aangelegde tuin met sierbestrating en borders met vaste planten en bloemen. De
achtertuin is toegankelijk vanuit de garage en vanuit de serre middels de schuifpui. Door de ligging op het
zonnige zuiden kunt u hier al vanaf vroeg in het voorjaar genieten van uw tuin.

Bijzonderheden
Prachtig lichtinval door de aangebouwde serre waar een ruime woonkeuken in is gerealiseerd
Goede ligging schuin tegenover het park en op een paar minuten fietsen van alle voorzieningen
Cv ketel merk Bosch bouwjaar 2008
Parkeren op eigen oprit
Woning is volledig geïsoleerd. Dak-, muur-, vloer en glasisolatie.

Inhoud woning circa 445 m³
Woonoppervlakte circa 111 m²
Perceeloppervlakte 189 m²



Richtprijs € 375.000,= k.k.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 375.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, geschakelde 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1990
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 111 m2

Overige inpandige ruimte 17 m2

Perceeloppervlakte 189 m2

Inhoud 445 m3

Indeling

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

Voorzieningen Buitenzonwering, dakraam, mechanische ventilatie,
schuifpui en kabel TV

Energie

Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, HR-glas, muurisolatie,
vloerisolatie en volledig geïsoleerd

Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Bosch gas gestookt uit 2001, eigendom

Kadastrale gegevens

Schagen E 2134
Oppervlakte 189 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging In woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 48 m2 (6m diep en 8m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuiden

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein

Garage

Soort garage Aangebouwd stenen
Capaciteit 1 auto

Voorzieningen Voorzien van elektra, voorzien van verwarming en
voorzien van water
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Plattegrond 3D
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