
REGIOPLEIN 95, SCHAGEN

€ 275.000 k.k.

www.regioplein95.nl



Regioplein 95, Schagen

Een heerlijk ruim en speels ingericht appartement met buitenruimte nabij het centrum van Schagen, zo kunnen
we Regioplein 95 goed omschrijven. Het appartement is gelegen op de 2e verdieping en maakt deel uit van een
kleinschalig appartementencomplex ‘ZigZag’. Als u de ZigZag appartementen nog niet kent moet u zeker komen
kijken. De afwerking is strak, de ruimtes zijn groot en licht en de indeling speels en praktisch.

Het appartement beschikt over een gezellige living welke speels is verdeeld. Aan de voorzijde treft u de
woonkamer met aansluitend het balkon gericht op het noorden, aansluitend de keuken welke overloopt in de
eetkamer. Verder zijn er 2 goede slaapkamers, ruime badkamer, apart toilet, berging en met hier uw
witgoedopstelling.
Beneden kunt u ook nog gebruik maken van de gezamenlijke berging voor het stallen van uw fietsen.

Het appartement is goed verzorgd en biedt vanuit de woonkamer en vanaf het balkon uitzicht op het
gemeentegroen. Door de verschillende raampartijen aan voor- en achterzijde van het appartement komt er veel
licht binnen in de woonkamer en de keuken. Rondom het complex kunt u vrij parkeren, supermarkt, uitvalswegen
en NS station liggen op korte afstand.

Kortom een geweldig appartement en een bezichtiging is absoluut de moeite waard.
Bel voor een afspraak met makelaar Kim Boontjes 06 11 79 99 61. Kijk voor een eerste impressie alvast op
regioplein95.nl.

Indeling begane grond
De toegang tot dit kleinschalig appartementencomplex wordt verschaft via een afgesloten centrale hal. Hier treft u
de intercominstallatie, brievenbus, het trappenhuis en de lift. Het appartement beschikt over een gezamenlijke
berging in het gebouw.

Indeling appartement
Vanuit de entree/hal heeft u toegang tot de slaapkamer, badkamer, toilet, living en bergkast.
De 1e slaapkamer bevindt zich aan de voorzijde van het appartement. Hier is ruimte voor een 2-persoons bed en
een grote garderobekast. De badkamer is volledig betegeld in neutrale kleurstelling en beschikt over een
bad/douche, wastafel en kastruimte. Het toilet is deels betegeld en voorzien van fonteintje en staand closet. In de
hal is een bergkast waar ook ruimte is voor de wasmachine en de droger.
Vanuit de hal loopt u de woonkamer in en valt meteen het mooie uitzicht op het groen buiten op. Door de grote
raampartij is de woonkamer prettig licht. Vanuit de woonkamer is de 2e goede slaapkamer toegankelijk en er is
een loopdeur naar het balkon. Vanuit de woonkamer loopt u de keuken in rechte opstelling in. Deze is voorzien
van onder andere vaatwasser, 5-pits gaskookplaat, koel- en vrieskast, oven en rvs afzuigkap.
Vanuit de keuken loopt u de eetkamer in. In de eetkamer is een grote raampartij waardoor het een lichte ruimte is.
Het appartement is voorzien van een doorlopende laminaatvloer.

Berging
Beneden kunt u ook nog gebruik maken van de gezamenlijke berging voor het stallen van uw fietsen.

Bijzonderheden
Actieve Vereniging van Eigenaren, bijdrage servicekosten € 117,60,= per maand
Er zijn 4 zonnepanelen in eigendom
Woonoppervlakte 72 m²
Het complex, dat in 2006 is gebouwd, heeft een moderne uitstraling en is gelegen aan de rand van het centrum
van Schagen en heeft uitzicht over de sportvelden van Schagen United
Volledig geïsoleerd
Strakke modern en compleet uitgevoerde keuken
Rondom het complex kunt u vrij parkeren, uitvalswegen en openbaar vervoer liggen op korte afstand

Richtprijs € 275.000,= k.k.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 275.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bijdrage VvE € 117,60 per maand

Bouw

Soort appartement Galerijflat
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2007
Soort dak Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 72 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 4 m2

Inhoud 227 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 ligbad en 1 wastafel
Aantal woonlagen 1 woonlaag
Gelegen op 3e woonlaag
Voorzieningen Glasvezel kabel, mechanische ventilatie en kabel TV

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Volledig geïsoleerd
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel gas gestookt , eigendom

Kadastrale gegevens

Schagen A 4243
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Zie akte

Buitenruimte

Ligging In woonwijk en vrij uitzicht
Tuin Geen tuin



Bergruimte

Schuur/berging Inpandige berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

VVE Checklist

Inschrijving KvK Ja
Jaarlijkse vergadering Ja
Periodieke bijdrage Ja (€ 117,60)
Reservefonds aanwezig Ja
Onderhoudsplan Ja
Opstalverzekering Ja
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