
CORNELIS BREGMANSTRAAT 41, SCHAGEN

€ 400.000 k.k.

www.cornelisbregmanstraat41.nl



Cornelis Bregmanstraat 41, Schagen

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

Op zoek naar een degelijk gebouwde, twee-onder-één-kap-woning op een goede en rustige locatie in het
centrum? Gelegen op een ruime kavel met voor-, zij- en zonnige achtertuin met optimale privacy en een grote
aangebouwde garage met eigen oprit? Dan is Cornelis Bregmanstraat 41 in Schagen de woning die je zoekt!
Deze woning is nu al klaar om direct te bewonen, maar heeft ook volop uitbreidings- en
verbouwingsmogelijkheden. De huidige bewoners hebben hier altijd heerlijk gewoond en de woning is altijd netjes
bewoond en onderhouden. De woning kent een goed onderhoudsniveau en is in de loop der jaren
gemoderniseerd en uitgebouwd zodat het u aan comfort niet zal ontbreken.

5x Geen plek zoals hier
- goed gebouwde half vrijstaande woning met geschakelde garage
- ruim perceel van 266 m²
- erker aan de voorzijde en overkapping aan de achterzijde
- in de zongerichte tuin ervaart u privacy en ruimte
- gelegen in een autoluwe straat met een kleinschalige speeltuin op de hoek

Kortom, een goed onderhouden woning op een ideale locatie! Heeft u interesse? Maak snel een afspraak voor
een bezichtiging met makelaar Kim Boontjes 06 11 79 99 61.
Voor een eerste impressie kijkt u alvast op cornelisbregmanstraat41.nl.

Begane grond
U komt binnen in de royale entree welke toegang geeft tot de toiletruimte, trap naar de eerste verdieping en de
living. De toiletruimte is volledig betegeld en voorzien van hangend toilet en fonteintje. Bij binnenkomst in de living
valt direct de ruimte en het licht op. Aan de voorzijde treft u de woonkamer met erker. Vanuit de woonkamer heeft
u uitzicht op de diepe voortuin. Aan de achterzijde de eetkamer en keuken. Vanuit de eetkamer loopt u door de
schuifpui zo het terras op.
De keuken is modern, in lichte kleurstelling en voorzien van de nodige inbouwapparatuur zoals, koelkast,
vaatwasser, oven, inductiekookplaat en rvs afzuigkap. Aansluitend aan de keuken komt u via een loopdeur in de
bijkeuken. Hier zijn de aansluitingen voor de wasmachine en de droger en voldoende bergruimte. De bijkeuken is
licht door een raampartij en er is een loopdeur naar de tuin. Vanuit de tuin is de aangebouwde garage bereikbaar
middels een loopdeur. De garage is voorzien van een elektrische garagedeur.

1e Verdieping
Vanuit de entree komt u met de trap op de 1e verdieping. Deze geeft toegang tot 3 slaapkamers, de badkamer,
tweede toilet en de vaste trap naar de 2e verdieping.
Aan de voorzijde treft u slaapkamer 1 met een flinke inbouwkast en raampartij voor prettig lichtinval en de
badkamer. De badkamer is keurig netjes en voorzien van wastafel, kastruimte en een inloopdouche. In de
badkamer is een raampartij voor lichtinval en natuurlijke ventilatie. Het separate, tweede toilet is volledig betegeld
en voorzien van een staand closet en fonteintje. De 2e en 3e slaapkamer zijn gelegen aan de achterzijde van de
woning.

2e Verdieping
Middels een vaste trap komt u op de 2e verdieping. Vanaf de overloop heeft u toegang tot een kamer waar ook
de cv opstelling is en de 4e slaapkamer met raampartij en bergruimte.

Tuin
In de tuin ervaart u privacy en ruimte. De tuin is gericht op het zonnige westen, zodat u aan het einde van de dag
nog heerlijk van de zon kunt genieten. Door de recent geplaatste overkapping aan de woning kunt u al vanaf
vroeg in het voorjaar van de tuin genieten.
De tuin heeft sierbestrating en rondom borders met vaste beplanting.
Aan de voorzijde van de woning treft u een diepe voortuin met daarlangs een oprit naar de garage. Hier kunt u
met gemak 2 auto’s op eigen terrein kwijt.



Bijzonderheden
Centrale ligging in het centrum van Schagen
Goed onderhouden woning
Voegwerk achterzijde in 2021 aangepakt en overkapping geplaatst
Cv Intergas Kombi Kompakt HRE bouwjaar 2020
Dakisolatie, deels muurisolatie en geheel glasisolatie

Inhoud woning circa 530 m³
Woonoppervlakte circa 139 m²
Perceeloppervlakte 266 m²

Bieden vanaf € 400.000,= k.k.
Reguliere vraagprijs € 425.000,=

Met een bieden vanaf prijs wordt bedoeld dat u vanaf dit bedrag kunt bieden op deze woning. Lagere biedingen
worden dan ook niet geaccepteerd. Bij een traditionele verkoop wordt gewerkt met een vraagprijs waarbij u wel
een bod kunt uitbrengen lager dan de vraagprijs.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 400.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, geschakelde 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1970
Specifiek Gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 139 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 12 m2

Overige inpandige ruimte 20 m2

Perceeloppervlakte 266 m2

Inhoud 530 m3

Indeling

Aantal kamers 6 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 2 aparte toiletten
Badkamervoorzieningen 1 inloopdouche en 1 wastafel
Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Buitenzonwering, dakraam, rookkanaal en kabel TV

Energie

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

Type ketel Combiketel Intergas Kombi Kompakt HRE gas gestookt
uit 2020, eigendom

Kadastrale gegevens

Schagen G 1050
Oppervlakte 266 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in centrum en in woonwijk
Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 64 m2 (7.5m diep en 8.5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het westen

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Aangebouwd stenen
Capaciteit 1 auto

Cornelis Bregmanstraat 41, Schagen















































Lijst van zaken













Vragenlijst

























Kadastrale kaart
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Plattegrond







Plattegrond 3D







Meetrapport
































