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LAARMANSTRAAT 22
HEILOO

VRAAGPRIJS € 690.000 K.K.



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
120 m²

PERCEELOPPERVLAKTE
213 m²

INHOUD
428 m³

BOUWJAAR
1930

ENERGIELABEL
G



OMSCHRIJVING

Wat een plaatje is dit zeg! 
 2e verdieping:

Deze typisch jaren '30 woning staat in de populaire Middels vaste trap bereikbare zolderverdieping met 
en gewilde wijk Tuindorp in het groene hart van werk-/hobbykamer / 3e slaapkamer met dakramen welke 
Heiloo. 
 zorgen voor lekker veel licht op deze verdieping en 
Op een perfecte locatie gelegen en in prachtige tevens over voldoende ventilatiemogelijkheden beschikt.

woonomgeving nabij het centrum van Heiloo staat 

dit vrijstaand woonhuis met voor- en fraaie zonnige 
Kenmerken:

achtertuin op het zuidwesten.
 Bouwjaar: 1930

U woont hier rustig, vrij en in een zeer privacy volle Vloeroppervlak: ca. 144 m²

omgeving met evengoed het winkelcentrum 't Loo, Woonoppervlakte: 120 m² (inmeetrapport NEN 2580 
uitstekende horecagelegenheden binnen beschikbaar)

handbereik. Een paar minuutjes lopen van Externe bergruimte 7 m²

"Gemeentebos” met hertenkamp
 Inhoud: 428 m³ 

Ook de bushalte voor Alkmaar/Castricum en het NS Perceeloppervlakte: 213 m² (eigen grond)

station binnen loop e/o fietsafstand. 
 



 

Kortom een zeer bijzonder plekje om te wonen! 
 
Bijzonderheden:

Welke zeer zeker de moeite waard is om te Goed onderhouden jaren 30 woning

bezichtigen!
 Uitgebouwd aan de zijkant v/d woning

Ook nieuwsgierig hoe deze woning in het echt Veel lichtinval in de woning

aanvoelt? Belt u dan snel met ons kantoor voor een Openslaande deuren naar de achtertuin op het 
bezichtiging.
 zuidwesten

Wij geven u graag een persoonlijke rondleiding door Goede wand (gestuukt) en vloerafwerking

de woning.
 Massief eiken vloer 



 Moderne en strakke badkamer en keuken

II
 Gelegen in een kindvriendelijke en ruim opgezette wijk



Begane grond:
 3 slaapkamers 

entree, hal, meterkast, trapkast met kelder, toilet, Moderne, ruime en jonge badkamer met 
royale uitgebouwde woonkamer met massief vloerverwarming

houtentvloer en openslaande deuren naar de tuin, Ruime en onderhoudsvriendelijke achtertuin op het 
mooi lichtstrook in de zij-uitbouw, open en moderne Zuiden

keukeninrichting met kookeiland, bijkeuken met Winkelcentrum, het park en basisscholen op korte 
was-/droogruimte.
 afstand



 Aanvaarding in goed overleg


1e verdieping
 


Overloop met dakkapel die zorgt voor de extra 

lichtinval op de bovenverdieping, zeer strakke en 

moderne badkamer met ruime inloopdouche, 

dakkapel en wastafel met ombouw en toilet, 2 

slaapkamers 
 























































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART

















BEKIJK DEZE WONING ONLINE!
www.goedvastmakelaars.nl

Laarmanstraat 22, Heiloo



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


