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VERDRONKENOORD 99 A
ALKMAAR

VRAAGPRIJS € 299.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
69 m²

PERCEELOPPERVLAKTE
0 m²

INHOUD
209 m³

BOUWJAAR
1860

ENERGIELABEL
F



OMSCHRIJVING

Stadsliefhebbers opgelet! Aan één van de mooiste 
grachten in de Alkmaarse binnenstad vind je 
namelijk deze karakteristieke benedenwoning, 
midden in het centrum van Alkmaar. Voorzien van 
maar liefst twee slaapkamers, een ruime woonkamer 
en met natuurlijk daglicht inval.

Kortom, hier kom je helemaal niets te kort. Daarnaast 
is de woning ideaal voor starters op de woningmarkt!




Je woont hier met prachtig uitzicht over de gracht 
waar de sloep voor het huis kan liggen en vanaf hier 
makkelijk op de grachtengordel of alkmaardermeer 
bent. Het beeldbepalende pand midden in het 
centrum heeft alle benodigde voorzieningen zoals 
gezellige restaurants, supermarkten, diverse scholen, 
een huisartsenpraktijk, een ziekenhuis, , musea en 
winkels bevinden zich op steenworp afstand. Tevens 
is de bereikbaarheid uitstekend met het openbare 
vervoer (bushaltes) en uitvalswegen (A9, N9, N242 
en N508) nabijgelegen. 




Benedenwoning

De voordeur is via de straatzijde te betreden van 
waaruit je binnenkomt in een hal. Vanuit de hal kom 
je de woonkamer binnen, welke is afgewerkt met een 
houtkleurige laminaatvloer en zijn de wanden en 
plafond strak gestukt.

De ruime woonkamer is ideaal om gezellig samen te 
komen, te dineren en te loungen. Daarnaast leidt de 
woonkamer naar een separaat toilet, badkamer en 
een open keuken. 




In de open keuken tref je witte keukenkasten met 
witte handvatten en een donker keukenblad aan. 
Tevens ben je hier voorzien van een 
inductiekookplaat, een afzuigkap, vaatwasser, vriezer 
en een koelkast. 




De lichte badkamer is ingericht met witte wand- en 
vloertegels. Verder ben je hier voorzien van een 
wasmachine aansluiting, een wastafel en een glazen 
douchecabine. 











Beide slaapkamers zijn voorzien van schitterende 
skylights. Tevens zijn de kamers momenteel ingericht als 
een master bedroom en een inloopkast. Uiteraard kun je 
de slaapkamers geheel naar eigen smaak indelen.




KENMERKEN




Orginele bouwjaar 1860 (grondige renovatie 2007 na 
splitsing)

Woonoppervlakte 69 m² (Meetrapport NEN 2580 
beschikbaar)

Inhoud woning 209 m³ 

Eigen grond

VVE niet actief en geen servicekosten

Energielabel F (op basis bouwjaar 1860) geldig tot 
02-02-2032







BIJZONDERHEDEN




• Midden in de binnenstad

• Goed onderhouden woning

• Twee slaapkamers

• Voorzieningen nabij

• Goed bereikbaar



































PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



BEKIJK DEZE WONING ONLINE!
www.verdronkenoord99a.nl

Verdronkenoord 99 A, 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


