
PIET BLOKKERSTRAAT 18, SCHAGEN

€ 339.500 k.k.

www.pietblokkerstraat18.nl



Piet Blokkerstraat 18, Schagen

Hier hoeft u alleen uw verhuisdozen uit te pakken.

In de kindvriendelijke wijk ‘Muggenburg’ aan een groen plantsoen staat deze in 2021 vrijwel geheel gerenoveerde
en uitgebouwde woning. Staan uw verhuisdozen al klaar?
De beneden- en bovenverdiepingen zijn grondig aangepakt. Zo zijn alle leidingen, afvoeren en elektra vervangen;
badkamer, keuken en toilet vernieuwd; de muren en plafonds gestukt en gespoten; deuren en kozijnen
vervangen; op zolder een slaapkamer met vrijstaand bad gecreëerd; nieuwe cv ketel geplaatst (2022) en de
vloeren nieuw gelegd. Kortom, pak uw verhuisdozen uit en u kunt heerlijk genieten van uw nieuwe thuis.

Bij binnenkomst valt direct op dat alles klopt. De afwerking van de muren, plafonds, vloeren en deuren is één
geheel en als nieuw. Daarbij is er een fijne lichtinval en veel ruimte door de uitbouw aan de achterzijde met
lichtkoepel, openslaande deuren en loopdeur naar de achtertuin. De achtertuin is gelegen op het zonnige
zuidwesten, dus u kunt tot het einde van de dag genieten van de zon in uw tuin.
Op de 1e verdieping treft u 2 royale slaapkamers en de nieuwe badkamer met inloopdouche, wastafelmeubel en
tweede toilet.
Op de 2e verdieping de wasruimte en de 3e slaapkamer met vrijstaand bad voor een heerlijke luxe hotelgevoel.

In deze woning zit u dicht bij alle voorzieningen. Muggenburg is een woonwijk in het zuiden van Schagen. Er gaat
vanuit de wijk een fietspad recht het centrum van de stad in met aan weerszijden (basis)scholen en
kinderopvang. De woning staat centraal vlakbij het fietspad en om de hoek van de woning licht een speeltuin en
het park van Muggenburg. Lopend bent u ook in een paar minuten bij het NS-station of de natuur in.

Bent u op zoek naar uw nieuwe thuis en staan uw verhuisdozen al klaar? Bel makelaar Kim Boontjes voor een
bezichtiging 06 11 79 99 61. Voor een eerste impressie kijkt u alvast op pietblokkerstraat18.nl.

Begane grond
Entree met garderoberuimte, meterkast en toegang tot de living. Aan de voorzijde van de woning treft u de
woonkamer met open trap naar de 1e verdieping en uitzicht op het groene plantsoen. Toegang tot de toiletruimte
en een ruime provisiekast. De toiletruimte is strak afgewerkt met beton ciré en voorzien van modern hangend
closet en fontein.
Aan de achterzijde is de woning uitgebouwd met een grote, glazen pui met openslaande deuren naar de tuin, een
loopdeur en een lichtkoepel. Het maakt van de living een licht en ruim geheel.
De keuken is modern en van alle benodigde inbouwapparatuur voorzien zoals koelkast, vaatwasser, oven en
inductiekookplaat met ingebouwd afzuigsysteem.
Aan de achterzijde is een glazen tuinkamer geplaatst met schuifdeuren welke volledig open of gesloten kan
worden en voorzien van zonwering. Achterin de tuin een berging en achterom.
Over de volledige benedenverdieping licht doorlopend een nieuwe laminaatvloer.

1e Verdieping
Vanuit de woonkamer komt u middels de open trap op de overloop van de eerste verdieping. De eerste
verdieping is ook volledig gestukt en net afgewerkt. Hier heeft u toegang tot 2 royale slaapkamers, de badkamer
en de vaste trap naar de 2e verdieping.
Aan de achterzijde treft u de 1e slaapkamer. Door de verschillende raampartijen is het er licht en ruim. De 2e
slaapkamer ligt aan de voorzijde en is tevens ruim en licht. Daarnaast de vernieuwde, moderne badkamer welke
strak is afgewerkt met beton ciré en voorzien van modern badkamermeubel, inloopdouche en tweede toilet. De
badkamer heeft een raam voor natuurlijk lichtinval en ventilatie.
Over de volledige bovenverdieping is doorlopend een nieuwe laminaatvloer gelegd.

2e Verdieping
Middels een vaste, dichte trap komt u op de 2e verdieping. Door een groot Velux dakraam valt er veel licht naar
binnen. Hier treft u de aansluitingen voor de wasmachine en de droger, bergruimte en heeft u toegang tot de 3e
slaapkamer. In de 3e slaapkamer ook een groot Velux dakraam met daaronder een vrijstaand bad. De
slaapkamer geeft u een luxe hotelgevoel en vanuit bad kijkt u ’s avonds naar de sterrenhemel.



Tuin
Aan de voorzijde de voortuin welke uitkijkt op het langslopende voetpad en aansluitend een groen plantsoen. De
voortuin heeft sierbestrating en een border met vaste planten.
De achtertuin ligt op het zonnige zuidwesten. Hier heeft u tot aan het einde van de dag de zon in de tuin en door
de aangebouwde tuinkamer kunt u al vanaf vroeg in het voorjaar van uw tuin genieten.
De tuin is aangelegd met borders, sierbestrating en achterin een berging. De tuin heeft een achterom.

Bijzonderheden
In 2021 volledig gerenoveerd
Nieuwe moderne badkamer, keuken en toilet
Nieuwe leidingen, afvoeren en elektra
Alle muren en plafonds strak afgewerkt en gespoten
Beneden- en bovenverdieping doorlopende nieuwe laminaatvloeren
Tuin op het zonnige zuidwesten met tuinkamer
Op zolder een hotelluxe slaapkamer met vrijstaand bad van waaruit u naar de sterrenhemel kunt kijken
Vrij uitzicht op plantsoen, geen verkeer voor de deur en speeltuin om de hoek
Cv ketel merk Remeha bouwjaar 2022

Inhoud circa 493 m³
Woonoppervlakte circa 120 m²
Perceeloppervlakte 169 m²



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 339.500 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1983
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 120 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 15 m2

Externe Bergruimte 9 m2

Perceeloppervlakte 169 m2

Inhoud 493 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 2 badkamers en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 inloopdouche, 1 toilet, 1 wastafelmeubel en 1 ligbad
Aantal woonlagen 3 woonlagen

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

Energie

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

Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Remeha gas gestookt uit 2022, eigendom

Kadastrale gegevens

Schagen E 1674
Oppervlakte 169 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Beschutte ligging, in woonwijk, open ligging en vrij
uitzicht

Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 50 m2 (10m diep en 5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidwesten

Bergruimte

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

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren
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Lijst van zaken











Vragenlijst





















Kadastrale kaart



Plattegrond











Plattegrond 3D
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