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LUTTIK OUDORP 95
ALKMAAR

VRAAGPRIJS € 525.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
152 m²

PERCEELOPPERVLAKTE
60 m²

INHOUD
548 m³

BOUWJAAR
1908

ENERGIELABEL
C



OMSCHRIJVING

Wilt u ook heerlijk rustig en comfortabel wonen en 
dan toch in het centrum van Alkmaar?

Dan mag u deze prachtige, zeer royale woning aan 
de stadgracht van Alkmaar met een 
woonoppervlakte van maar liefst 152 m2 niet gemist 
hebben! 

Het huis is voorzien van diverse authentieke 
elementen, waaronder een gevel met een hijsbalk, 
hoge balkenplafonds en slaapkamers waar de 
spanten en gordingen nog zichtbaar zijn. Deze 
woning moet u gewoon gezien en vooral gevoeld 
hebben! 

Nieuwsgierig naar de woonbeleving? Bel dan met 
ons kantoor voor een uitgebreide privérondleiding.

Ziet u zichzelf al zitten op de eerste verdieping met 
de deuren van het Frans balkon helemaal open? Van 
hieruit heeft u namelijk een mooi uitzicht heeft over 
de gracht en ook op de Waagtoren..




Indeling: 

Begane grond: 

Entree-hal voorzien van een betegelde vloer, 
meterkast en fietsenberging. Een grote leefruimte 
geschikt voor vele doeleinden zoals werk-/
hobbyruimte, muziekruimte, kantoor, atelier of 
bibliotheek. Maar ook is het mogelijk hier nog een 
slaapkamer te creëren met eigen badkamer.

Voorzien van fraai hoog balkenplafond, eiken 
vloerdelen, gedeeltelijk lambrisering en stucwanden. 
Achterin is een separate toiletruimte met een 
wandcloset, douche-hoek, witte betegeling en 
antraciet vloertegels. 




1e verdieping: 

Een grote leefruimte voorzien van licht eiken vloer, 
stucwanden en stucplafond. Deze leefruimte bestaat 
uit een woonkamer met aan de voorzijde 
openslaande deuren van het Frans balkon en aan de 
achterzijde een open inbouwkeuken met kookeiland 
en extra granieten werkblad met een 5- pits gasplaat, 
oven en rvs-afzuigkap, losse koelkast en een losse 
vaatwasser. Aan ruimte geen gebrek door de 
voldoende kastruimte en de extra bergruimte onder 
de trapopgang naar 2e verdieping. 







2e verdieping: 

Overloop, royale moderne badkamer voorzien van een 
ligbad, aparte douche, 2e wc wandcloset, witte 
betegeling. Dakkapel met dubbele beglazing. Aparte 
CV-ruimte met Intergas combi ketel (2013).  Een 
slaapkamer met zadeldak en waar de spanten en 
gordingen nog zichtbaar zijn een lust voor het oog, 
verder een dakkapel met dubbele beglazing . Verderop 
en aan de voorzijde van de woning een grote slaapkamer 
en hier is een luik met daar boven de hijsbalk. Aan de 
zijgevel is een dakkapel, voorzien van dubbel glas. 

Op de overloop bevindt zich een vlizotrap, zodat u 
toegang heeft naar het dak. 




Kenmerken: 

Bouwjaar: 1908

Woonoppervlakte: 152 m2 (inmeetrapport NeN 2580 
aanwezig);

Inhoud: bruto 548 m3

Perceel: 60 ca. (eigen grond) 

Energielabel C geldig tot 30-05-2032




Voorzieningen & Bijzonderheden: 

3 volwaardige verdiepingen;

Zeer royale en moderne badkamer met hoekligbad;

Mogelijkheid om beneden nog een slaapkamer te 
creëren;

CV-Ketel: Intergas combiketel bouwjaar 2013;

Open keuken met kookeiland

Grotendeels dubbele beglazing. 

Dak-isolatie. 

Energielabel: C. 

Meterkast met 12 automaten + aardlekschakelaar. 

Mechanische ventilatie-unit aanwezig. 

Aanvaarding: in goed overleg.





























PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART

Midden in het centrum van Alkmaar liggen de 
bekende straat en gracht met de naam Luttik 
Oudorp. Waar Oudorp vandaan komt, is wel 
duidelijk. Maar dat gekke woordje luttik, waar 
slaat dat eigenlijk op?




Na wat speurwerk blijkt dat luttik geen officieel 
Nederlands woord is. Het is al wel snel duidelijk 
dat het iets met ‘klein’ te maken heeft. Je zou er 
met een beetje creativiteit zelfs het Engelse 
woord little in kunnen zien. Luttik vind je op 
verschillende andere manieren terug in de 
Nederlandse taal. Denk aan lutje en luttel, in 
bijvoorbeeld ‘luttele minuten later’. 







(bron: indebuurt)



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 - Hanglampen boven werktafel kantoor X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Slaapkamermeubels (IKEA) X

 - Planken in bergruimte woonkamer en in kleine 
slaapkamer

X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - parketvloer X

 - houten vloer(delen) X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - koel-vriescombinatie X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - vlaggenmast(houder) X

 

Blijft achter Gaat mee Ter overname



BEKIJK DEZE WONING ONLINE!
www.luttikoudorp95-1.nl

Luttik Oudorp 95, Alkmaar

Scan deze code

en bekijk de woning

op uw mobiel!



HEEFT U INTERESSE 

IN DEZE WONING?

NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!

GOEDVAST MAKELAARS

Pettemerstraat 14

1823 CW, Alkmaar

(+31) 72 220 14 62

info@goedvastmakelaars.nl

www.goedvastmakelaars.nl


