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Alie Postmastraat 48, Schagen

Deze lichte tussenwoning ligt aan een rustige straat met een speeltuin om de hoek. De huidige bewoners hebben
er met veel plezier ruim 18 jaar gewoond en hebben deze gezellige familiewoning altijd goed onderhouden.

De woning biedt een straatgerichte woonkamer, half open keuken, 3 (voorheen 4) slaapkamers verdeeld over 2
verdiepingen, een nette modern ingerichte badkamer en een 10 meter diepe tuin waar het op ieder moment van
de dag heerlijk vertoeven is. De woning is gelegen op een perceel van 129 m².

Deze woonwijk "Muggenburg" is ruim opgezet, beschikt over veel groen, voldoende parkeergelegenheid voor de
deur en een speeltuin om de hoek. Door de rustige ligging in een woonwijk kunnen kinderen hier vrij buiten
spelen. Binnen enkele minuten bent u in het centrum van Schagen of bij het NS-station. Vanuit de woning loopt u
zo richting de polder voor een heerlijke wandeling of start van een prachtige fietstocht door de kop van Noord-
Holland.

Wilt u de woning komen bekijken? Bel dan voor en afspraak met makelaar Kim Boontjes 06 11 79 99 61.
Voor een eerste impressie kijkt u alvast op www.aliepostmastraat48.nl

Indeling woning
Entree met garderobekast, trapkast en toegang tot de living. De woonkamer is licht door de grote raampartijen
aan beide kanten. Aansluitend komt u in de half open keuken met hier een nette doch eenvoudig uitgevoerd
keukenblok. Aan de achterzijde is er een tussenportaal met trapopgang naar de eerste verdieping en toegang tot
het toilet. De toiletruimte is voorzien van een hangend closet en fontein. De begane grondvloer is afgewerkt met
doorlopende laminaatvloer.

Via de loopdeur stapt u zo het terras op van de achtertuin. De tuin behoeft weinig onderhoud omdat deze in zijn
geheel is bestraat met rondom een houten schutting. Achterin de tuin staat een houten fietsenberging. De tuin is
middels een achterom te bereiken. De voortuin is deels bestraat en heeft een border met vaste planten en grenst
aan het voetpad.

1e verdieping
Via een tussenportaal vanuit de living bereikt u middels de vaste trap de overloop en heeft u toegang tot twee
slaapkamers (voorheen 3), de badkamer en vaste trap naar de 2e verdieping. Aan de voorzijde van de woning
bevindt zich 1 royale slaapkamer. Deze slaapkamer is eenvoudig weer te splitsen in 2 slaapkamers. Aan de
achterzijde de tweede slaapkamer en de badkamer. De nette badkamer is uitgevoerd met een ligbad,
inloopdouche, wastafel en designradiator.

De gehele 1e verdieping is afgewerkt met een doorlopende laminaat vloer.

2e verdieping
Deze verdieping is middels een vaste trap te bereiken en geeft direct toegang tot een bergruimte en een grote
slaapkamer met een groot Velux dakraam voor prettig lichtinval. In de bergruimte treft u de aansluitingen voor de
wasmachine en droger en de cv-opstelling.

Bijzonderheden
Gezinswoning met kinderspeelveldje om de hoek
Binnen enkele minuten lopen maakt u een mooie wandeling door de weilanden
Woning is in 2020 voor het laatst geschilderd
Centrale verwarming en warmwatervoorziening via combiketel, merk Nefit uit 2005
Nette badkamer uitgevoerd met ligbad en inloopdouche
Energielabel C

Bouwjaar 1988
Volledig geïsoleerd
Inhoud circa 342 m³
Woonoppervlakte circa 100 m²



Perceeloppervlakte 129 m²



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 282.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1988
Specifiek Gedeeltelijk gestoffeerd
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 100 m2

Externe Bergruimte 5 m2

Perceeloppervlakte 129 m2

Inhoud 344 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 ligbad, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Dakraam, mechanische ventilatie en kabel TV

Energie

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

Type ketel Combiketel Nefit Smartline gas gestookt uit 2005,
eigendom

Kadastrale gegevens

Schagen E 2095
Oppervlakte 129 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 52 m2 (10m diep en 5.2m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordwesten

Bergruimte

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

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren
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Plattegrond 3D
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