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ZANDKREEK 32
ALKMAAR

VRAAGPRIJS € 345.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
117 m²

PERCEELOPPERVLAKTE
154 m²

INHOUD
399 m³

BOUWJAAR
1980

ENERGIELABEL
C



OMSCHRIJVING

Bij deze keurige tussenwoning aan de Zandkreek 32 
in Alkmaar kom je aan niets tekort! Zo is deze woning 
onder andere voorzien van vier slaapkamers, ruime 
living, riante achtertuin en nette keuken en 
badkamer. Daarnaast is de woning instapklaar, wat 
betekent dat je alleen nog maar je spullen in hoeft te 
pakken. Een ideale gezinswoning dus!  




Ook de ligging van de woning is ideaal voor 
gezinnen: rustig maar toch zeer centraal. Zo vind je 
op loopafstand alle benodigde voorzieningen in het 
wijkwinkelcentrum De Mare. Pak je de fiets? Dan ben 
je binnen enkele minuten in het prachtige park 
Rekerhout of juist in het centrum van Alkmaar! Ook 
aan scholen, speeltuinen en kinderopvang geen 
gebrek in deze buurt. 




Indeling

Begane grond

De woning is te bereiken via een keurige voortuin 
met betegeling en groen. De hal geeft toegang tot 
het aparte toilet en de living. Tevens bevindt zich 
hier een kast en de trap naar de eerste verdieping. 
Het betreft een ruime doorzonwoonkamer met veel 
lichtinval en een warme vloer. Hier is dan ook 
genoeg plek voor een living, eetgedeelte en open 
keuken. 




De open keuken is voorzien van een net keukenblok 
met witte keukenkasten en granieten werkblad. Hier 
ben je in alle gemakken voorzien met 
inductiekookplaat, afzuigkap, inbouw oven en meer. 
Doordat het een open keuken betreft kun je hier 
gezellig natafelen. 




Eerste verdieping

Op de eerste verdieping zijn drie slaapkamers en de 
badkamer gesitueerd. De badkamer is neutraal 
ingedeeld met witte en zwarte betegeling. Hier is het 
heerlijk relaxen met fijn hoekligbad, douche, wastafel 
en zwevend toilet. 




De drie slaapkamers verschillen in grootte, waardoor 
je deze geheel naar eigen wens in kan richten als 
(kinder)slaapkamer, thuiskantoor, inloopkast of iets 
anders. Aan jou de keuze! Op de gehele verdieping 

ligt een keurige laminaatvloer. 




Tweede verdieping

Extra ruimte vind je op de tweede verdieping, die te 
bereiken is via een vaste trap op de overloop. Deze is 
opgedeeld in twee gedeelten: een opslag/wasruimte en 
nog een ruime slaapkamer. 




Buitenruimte

De riante tuin is erg ruim en grotendeels betegeld, wat 
het een onderhoudsvriendelijke tuin maakt. Aan de 
achterzijde is een overdekt terras gecreëerd, waardoor je 
hier alle kanten mee op kunt! Maak jij hier een fijne 
loungehoek? Of juist een gezellige eethoek? De keuze is 
aan jou! De keurige houten schutting geeft het geheel 
daarnaast veel privacy, waardoor je in alle rust kunt 
genieten van je tuin. 




Kenmerken

Bouwjaar 1980

Vloeroppervlak 139 m² 

Woonoppervlakte 117 m² (Meetrapport NEN 2580 
beschikbaar)

Inhoud woning ca. 400 m³ 

Perceel, 154 m² op het voortdurend recht van erfpacht 
van perceel (01-05-2029)   

Energielabel D geldig tot 21-12-2027




Bijzonderheden

- Keurig onderhouden tussenwoning

- Gelegen in kindvriendelijke buurt

- Alle benodigde voorzieningen nabij

- Riante en onderhoudsvriendelijke achtertuin

- Vier slaapkamers

- Voorzien van berging en achterom











































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Grote kast op de slaapkamer blijft staan. Grote kast op 
zolder blijft staan.

X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - parketvloer X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Zonwering buiten X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



BEKIJK DEZE WONING ONLINE!
www.zandkreek32.nl

Zandkreek 32, Alkmaar

Scan deze code

en bekijk de woning

op je 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


