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VAN OSTADELAAN 406
ALKMAAR

VRAAGPRIJS € 175.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
38 m²

PERCEELOPPERVLAKTE
0 m²

INHOUD
123 m³

BOUWJAAR
1967

ENERGIELABEL
F



OMSCHRIJVING

Ben jij een starter en ben je op zoek naar een keurig 
appartement? Dan is dit appartement aan de Van 
Ostadelaan 406 in Alkmaar absoluut iets voor jou! 
Het is onder andere voorzien van ruime living, 1 
slaapkamer en een balkon. Kortom, ideaal voor 
starters.




De ligging van de woning is ideaal. Het is gelegen 
direct boven het winkelcentrum 'De Hoef', waardoor 
je aan voorzieningen geen tekort hebt. Ook het 
bruisende centrum van Alkmaar en het centraal 
station zijn op fietsafstand te bereiken. Hier hoef je je 
dus nooit te vervelen!  




Appartement

Het appartement is te bereiken via een keurige 
centrale entree met intercomsysteem. Bij het 
betreden van de woning kom je direct uit in de hal 
en keuken. Deze is voorzien van een simpel en net 
wit keukenblok, waar genoeg plek is voor het 
plaatsen van de benodigde voorzieningen. Tevens 
bevindt zich hier de aansluiting voor de wasmachine. 




Als je doorloopt kom je uit in de heerlijk lichte 
woonkamer, waar genoeg plek is voor het creëren 
van een eethoek en zithoek. Tevens geeft de 
woonkamer toegang tot een overdekt balkon, 
vanwaar je weids uitzicht hebt. 




De badkamer is van alle gemakken voorzien met 
douche, toilet en wastafel in meubel. Het is keurig 
ingericht met witte betegeling en detail rand. 




De slaapkamer is gelegen aan de voorzijde van de 
woning. En biedt precies genoeg ruimte voor een 
tweepersoonsbed en een vaste kast.




Kenmerken

Bouwjaar 1967

Woonoppervlakte 38 m² (Meetrapport NEN 2580 
beschikbaar)

Inhoud woning ca. 123 m³ 

Energielabel F geldig tot 24-10-2032







Bijzonderheden


- Keurig appartement

- Gelegen boven winkelcentrum

- Alle voorzieningen nabij

- Openbaar vervoer in de buurt

- Overdekt balkon

- Externe berging

- Één slaapkamer

-       De servicekosten bedragen € 239, per maand, inclusief 
een voorschot stookkosten van +/- € 60,--, waterverbruik, 
opstal- en glas- en brandverzekering, algemene 
verlichting van het gebouw, onderhoud van de lift, 
huismeester, schoonmaakkosten van de algemene 
ruimten en reservering voor het periodieke onderhoud. 

-       De kozijnen aan de oostkant zijn uitgevoerd in kunststof 
en voorzien van isolerende beglazing, de ramen aan de 
galerijzijde (slaapkamer en keuken) zijn nog enkele 
beglazing.





























PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - afzuigkap X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Rookmelders X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - geiser X

 

Blijft achter Gaat mee Ter overname



BEKIJK DEZE WONING ONLINE!
www.vanostadelaan406.nl

Van Ostadelaan 406, 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


