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Vraagprijs:

€ 325.000,- k.k.

Bouwjaar  2007

Woonoppervlakte  78 m²

Gebouwgeb. buitenruimte  7,5 m²

Externe bergruimte  3 m²

Netto inhoud  206 m³

Totaal aantal kamers  3 waarvan 2 slaapkamers 

Energielabel  A 

Servicekosten  € 97,65 per maand

Parkeren  vrij parkeren 

Oplevering  in overleg 
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Wat een heerlijk appartement is dit, de warmte, de ruimte en het fantastische uitzicht geven meteen een gevoel 

van thuiskomen! Het appartement is voorzien van 2 slaapkamers, een woonoppervlakte van 78 m2 en een 

berging in de onderbouw. 

Ligging

Het appartement is gelegen in de kindvriendelijke wijk De Weidevenne en op steenworp afstand van het gezel-

lige centrum van Purmerend. In het gezellige centrum van Purmerend kunt u terecht voor de dagelijkse bood-

schappen, leuke winkels, cafe’s en restaurants. Als u ca. 10 minuten loopt naar de Melkwegbrug dan vindt u 

hier het busstation waar u de bus kunt pakken en met ca. 20 minuten bij de Noord/Zuidlijn bent. Voorzieningen 

zoals speeltuintjes, basis- en middelbare scholen, winkelcentrum Weidevenne, het treinstation en uitvalswegen 

richting Hoorn, Zaandam, Amsterdam zijn in de nabije omgeving te vinden. 

Indeling 

Begane grond:

Entree appartementen complex met bellentableau en brievenbussen. Vanuit de entree van het appartementen 

complex heeft u toegang tot het trappenhuis, de lift en de berging. Middels buitenom bereikt u de gemeen-

schappelijke fietsenstalling. 

Derde verdieping:

Zodra u het appartement betreedt komt u binnen in de lange gang die toegang biedt tot alle ruimtes. Vanuit de 

lichte woonkamer heeft u fantastisch uitzicht. 
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Het balkon bereikt u vanuit de woonkamer en is gelegen op het noord-westen en voorzien van buitenverlich-

ting. De open keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur t.w. keramische kookplaat, afzuiginstallatie, 

combi oven-magnetron, vaatwasser, koel-vriescombinatie, rvs spoelbak en een kunststof aanrechtblad. De toi-

letruimte is voorzien van een toilet en fonteintje. Het appartement heeft twee slaapkamers. De masterbedroom 

heeft een insectenhor. De ruime badkamer is van alle gemakken voorzien waaronder een ligbad, douche, 

wastafelmeubel en designradiator. In de inpandige berging bevinden zich de wasmachine- en droger aansluitin-

gen, unit voor de mechanische ventilatie en watermeter. De intercom en de meterkast bevinden zich in de lange 

gang. 

Berging:

De berging bevindt zich in de onderbouw van het appartementen complex. 

Bijzonderheden: 

- Elektrische zonwering; 

- Stadsverwarming; 

- Mechanische ventilatie; 

- Er liggen diverse zonnepanelen op het dak waarvan de opbrengst ten gunste komt van het energieverbruik 

van de algemene ruimtes;

- Notaris: keuze koper, mits koopovereenkomst conform Model Ring Amsterdam wordt opgesteld;

- Er is pas een overeenkomst indien zowel koper als verkoper een schriftelijke koopovereenkomst hebben 

ondertekend bij de notaris;

- Verkoper behoudt zicht het recht van gunning.
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Voorbehouden
Hoewel gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijke inventarisatie van de beschikbare gegevens, moet ervan uitgegaan worden dat het bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedra-
gen, belastingen, jaartallen, omschrijvingen etc.) zijn soms verkregen door mondelinge informatie. Soms zijn ze vanuit het geheugen opgediept. De koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar 
alle zaken die voor hem van belang zijn, kan zich nimmer beroepen op onbekendheid met feiten die hij zelf had kunnen waarnemen of die kenbaar waren uit openbare registers. De makelaar 
kan u desgewenst verwijzen naar de desbetreffende instanties.
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