
LANDBOUWSTRAAT 39, SCHAGEN

€ 300.000 k.k.

www.landbouwstraat39.nl



Landbouwstraat 39, Schagen

Zelden mogen wij u iets aanbieden zo uitzonderlijk afgewerkt als dit prachtige appartement. Waan u in de luxe in
dit in 2022 opnieuw ingerichte appartement, gelegen op de begane grond. Het appartement ligt op een prachtige
locatie nabij de binnenstad van Schagen, waarmee zowel de dagelijkse boodschappen als een gezellig terras,
diverse restaurants, winkel en openbaar vervoer om de hoek liggen. Ideaal toch?

Niet alleen de locatie is goed, ook het appartement laat niets te wensen over. Strak, bijzonder licht en een mooie
leefruimte. Aan alles is gedacht; een luxe keuken met hoogwaardig apparatuur, modern sanitair. Aan de
achterzijde een heerlijke living met de keuken en aansluitend terras, een slaapkamer met de badkamer en suite
en een terras aan de voorzijde waar u op elk gewenst moment van het zonnetje kunt genieten.

Dit appartement is niet alleen heerlijk om in te wonen, maar ook geschikt voor meerdere doeleinde. Het
bovengelegen appartement staat ook te koop. U kunt hier mantelzorg verlenen, uw eigen Bed & Breakfast
beginnen, of kantoor/praktijkruimte realiseren.

Wilt u dit prachtige appartement zelf bekijken. Bel dan voor een afspraak naar makelaar Kim Boontjes 06 11 79
99 61. Alvast een impressie? Bekijkt u dan de op maat gemaakte video voor een goede eerste indruk van deze
woning op de website landbouwstraat39.nl

Indeling appartement
Het appartement is gelegen op de begane grond. Aan de voorzijde van het appartement ligt het terras gericht
waar het heerlijk vertoeven is. Hier kunt u de hele dag genieten van de zon. Na binnenkomst treft u een meer dan
goede indeling aan. Vanuit de entree heeft u toegang tot de slaapkamer met badkamer en suite. De slaapkamer
heeft aan de voorzijde 2 raampartijen elk uitgevoerd met screens. De badkamer is strak en modern ingericht en is
uitgevoerd met een ruim bemeten inloopdouche met stort en handdouche, wastafelmeubel met hierboven een
spiegel met verlichting en een vaste kastenwand voor uw witgoedapparaten. Aan de achterzijde treft u de living
met open keuken. Het interieur laat niks te wensen over. De woning is voorzien van een luxe keuken met alle
benodigde inbouwapparatuur. Door de glazen schuifpui over de gehele breedte is het een licht geheel.

Genieten van het buitenleven kan op het terras aan de voorzijde. De zon weet de hele middag het terras goed te
vinden. Zoekt u toch liever een plekje in de schaduw, dan kunt u achter genieten in alle rust.

(Fietsen)berging
In het souterrain heeft u een eigen (fietsen)berging. De souterrain is bereikbaar middels trappenhuis als de lift.

Bijzonderheden
Luxe en hoogwaardig afgewerkt appartement
Dubbele bewoning is hier mogelijk! Het bovengelegen appartement staat ook te koop.
Gelegen op de begane grond
Al het elektra en leidingwerk is opnieuw aangelegd
C.v.-installatie opnieuw aangelegd
Bouwjaar 2001 opnieuw ingericht in 2021-2022
Op loopafstand van de winkels en de gezellige markt met zijn terrassen rondom de kerk
Servicekosten € 124,= per maand

Dit appartement is uitermate geschikt voor degene die de beleving van de stad waardeert, maar ook graag op
pad gaat. Deur dicht… en gaan. Thuiskomen is telkens weer aangenaam in dit fantastische appartement aan de
Landbouwstraat 39 in Schagen.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 300.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bijdrage VvE € 124,00 per maand

Bouw

Soort appartement Benedenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2001

Specifiek Toegankelijk voor ouderen, gestoffeerd, dubbele
bewoning mogelijk en dubbele bewoning aanwezig

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 64 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 16 m2

Externe Bergruimte 7 m2

Inhoud 221 m3

Indeling

Aantal kamers 2 (1 slaapkamer)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen
1 inloopdouche, 1 vloerverwarming, 1
wasmachineaansluiting, 1 wastafel en 1
wastafelmeubel

Aantal woonlagen 1 woonlaag
Gelegen op Begane grond
Voorzieningen Buitenzonwering, schuifpui en kabel TV

Energie

Isolatie Dubbel glas, muurisolatie en vloerisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel gas gestookt uit 2021, eigendom

Kadastrale gegevens

Schagen C 3365
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging In centrum
Tuin Voortuin en zonneterras
Voortuin 12 m2 (4m diep en 3m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuiden
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Box (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

VVE Checklist

Inschrijving KvK Ja
Jaarlijkse vergadering Ja
Periodieke bijdrage Ja (€ 124,00)
Reservefonds aanwezig Ja
Onderhoudsplan Ja
Opstalverzekering Ja

Landbouwstraat 39, Schagen
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