
(+31) 72 220 14 62

info@goedvastmakelaars.nl



www.goedvastmakelaars.nl

POLDERMOLEN 46
HOORN

VRAAGPRIJS € 300.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
114 m²

PERCEELOPPERVLAKTE
143 m²

INHOUD
395 m³

BOUWJAAR
1981

ENERGIELABEL
B



OMSCHRIJVING

Deze hoekwoning is een fijne plek om te wonen voor 
Eerste verdieping

gezinnen! De benedenverdieping is recentelijk De eerste verdieping is te bereiken via de trap in de hal. 
gerenoveerd en dat is te zien. Het is onder andere Hier vind je drie slaapkamers en de badkamer. De 
voorzien van een prachtige moderne keuken, ruime badkamer is netjes onderhouden en grotendeels 
living, drie slaapkamers en een royale achtertuin. De betegeld. Hier is het heerlijk relaxen met fijn ligbad, 
woning is instapklaar, wat betekent dat je alleen nog douche in bad, wastafel in meubel en toilet. Tevens 
maar je spullen in hoeft te pakken. 
 bevindt zich hier de aansluiting voor de wasmachine. 

 
  

Ook de ligging van de woning is ideaal en uniek. Het De master bedroom is gelegen aan de voorzijde van de 
is een kindvriendelijke en rustige omgeving met veel woning en is erg ruim. Hier is dan ook genoeg plek voor 
natuur. Zo vind je op korte afstand het Ijsselmeer met een tweepersoonsbed en grote kast. De andere twee 
het Stadsstrand en natuurgebied "De Hulk”. Zoek je slaapkamers zijn iets kleiner maar daardoor ideaal in te 
liever de drukte op? Dan ben je zo bij de historische richten als (kinder)slaapkamer, inloopkast, thuiskantoor of 
binnenstad van Hoorn met alle benodigde iets anders. Aan jou de keuze! Ook op deze verdieping 
voorzieningen, zoals horecagelegenheden, winkels ligt een nette laminaatvloer. 

en openbaar vervoer.
  

 
 
Tweede verdieping

Indeling
 De zolder is verrassend ruim en daardoor ook geheel 


Begane grond
 naar eigen wens in te richten. De dakramen geven de 
De benedenverdieping is recentelijk verbouwd en ruimte veel lichtinval en ook hier ligt een nette 
gemoderniseerd en dat is te zien! Er ligt een nette laminaatvloer. Daarnaast is de zolder recent voorzien van 
laminaatvloer en het is voorzien van moderne dakisolatie.

elementen zoals een zwarte stalen deur. Via de hal  

kun je naar het woongedeelte en het aparte toilet. 
Buitenruimte

Tevens bevindt zich hier de meterkast. De Deze hoekwoning heeft al direct een keurige uitstraling. 
woonkamer is een heerlijke open ruimte met veel De voortuin is keurig aangelegd met betegeling en 
lichtinval. De grote ramen geven een ruimtelijk groen, wat uitnodigt om de woning verder te ontdekken! 

gevoel en via de openslaande deuren loop je zo je  

fijne tuin in. Het woongedeelte biedt genoeg plek Ook de achtertuin is met zorg aangelegd. Het is voorzien 
voor een living, eetkamer en open keuken. 
 van meerdere betegelde gedeelten en een grasveld. Dit 
 
 maakt het de ideale tuin om meerdere zit-, -eet, en 
De open keuken is modern en luxe ingericht met speelplekken te creëren om zo met het hele gezin te 
zwarte keukenkasten en granieten werkblad. Hier is kunnen genieten van de zon en je tuin! De nette houten 
het heerlijk kokkerellen met 5-pits gasfornuis, schutting biedt veel privacy en aan de achterzijde bevindt 
moderne afzuigkap, grote oven, vaatwasser en zich nog een stenen berging.

genoeg keukenkasten voor het opbergen van je 

keukengerei. Doordat het een open keuken betreft, 

is dit een perfecte plek om gezellig na te tafelen! 
 

 
 



 


 


 


 


 


 


 















































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Inloopkast boven X

 - kledingkast zonder X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 

Blijft achter Gaat mee Ter overname



LIJST VAN ZAKEN

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toiletborstel(houder) X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - wastafel X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Bebouwing

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

Blijft achter Gaat mee Ter overname



BEKIJK DEZE WONING ONLINE!
www.goedvastmakelaars.nl

Poldermolen 46, Hoorn

Vragen? Bel Rob!

06-83320017



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


