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ALKMAAR

VRAAGPRIJS € 175.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
37 m²

PERCEELOPPERVLAKTE
0 m²

INHOUD
123 m³

BOUWJAAR
1967

ENERGIELABEL
D



OMSCHRIJVING

STARTERS OPGELET!!




Dit zeer nette 2 kamer-appartement is gelegen op de 
bovenste verdieping en door de jaren heen netjes 
onderhouden. 




Het appartement heeft een super centrale ligging: 
gelegen boven het recent gerenoveerde 
winkelcentrum "De Hoef” met diverse kleinschalige 
dagwinkels zoals een bakker, slager, visboer en 
tevens twee supermarkten voor de dagelijkse 
boodschappen. Nabij uitvalswegen, openbaar 
vervoer en op korte afstand van de gezellige 
Alkmaarse binnenstad.




Het appartement beschikt over een lichte 
woonkamer met heerlijk zonnig balkon op het 
zuidoosten.

Kortom, heerlijk wonen met gezellig uitzicht over het 
winkelend publiek!

Wilt u dit appartement bezichtigen? Neem dan 
gerust contact met ons op.




Indeling:

 

Begane grond: Centrale door middel van intercom 
beveiligde entree, brievenbussen, lift, trappenhuis 
en toegang tot de bergingen in het souterrain. 




4e verdieping: 




Voordeur bereikbaar vanuit de galerij, entree/hal 
voorzien van videofooninstallatie, bergkast en 
meterkast, toegang tot de slaapkamer welke is 
voorzien van een inbouwkast. Vanuit de hal toegang 
tot de dichte keuken voorzien van keukenblok in 
rechte opstelling met onder- en bovenkastjes en een 
ingebouwde 4-pits gaskookplaat en afzuigkap. De 
keuken is verder voorzien van een aansluiting voor 
de wasmachine. Vanuit de keuken toegang tot de 
badkamer welke is voorzien van een wastafel, 
douche en een toilet. Vanuit de keuken tevens de 
doorloop naar de woonkamer, de woonkamer van is 
balkongericht en biedt veel lichtinval door de grote 
raampartijen. Het balkon is gesitueerd op het 
zuidoosten. 


Dit appartement biedt u wat u van een appartement mag 
verwachten; gelijkvloers en comfortabel van de ene naar 
de andere kamer lopen. Een ideale ligging en een ruim 
balkon op het zuidoosten, kortom een appartement op 
een geweldige plek!







Kenmerken 

Inhoud 123 m³,

Woonoppervlakte 38 m², \

Gebouwgebonden buitenruimte 5 m², 

Bouwjaar 1967, 

Energielabel D

Aanvaarding in overleg. 




Bijzonderheden 

- Warmtevoorziening d.m.v. blokverwarming; 

- Warm water d.m.v. geiser; 

- Aan balkonzijde kunststof kozijnen en voorzien van 
dubbele beglazing en zonwering; 

- Gezonde en actieve VVE; 

- Voldoende vrije parkeergelegenheid voor de deur; 

- Op steenworp afstand van het natuurgebied en park 
de Egmonderhout;

- 20 minuten vanaf het strand en zee.

- Gelegen boven winkelcentrum "de Hoef” nabij 
uitvalswegen, NS-station, bushalte en gezellige     

  Alkmaarse binnenstad.

- Het complex wordt beheerd middels een 
professioneel beheerde VvE, de maandelijkse bijdrage 
is € 239,34 per maand

  inclusief een voorschot verwarmingskosten van € 51,41.









































PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

(Gas)kachels X

Verlichting, te weten

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 - slaapkamer kast X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Blijft achter Gaat mee Ter overname



BEKIJK DEZE WONING ONLINE!
www.vanostadelaan428.nl

Van Ostadelaan 428, 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


