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KENMERKEN
VRAAGPRIJS



 € 750.000

BOUWJAAR


 1925

WOONOPPERVLAKTE


 220 M²

PERCEELOPPERVLAKTE


 130 M²

INHOUD


 793 M³

ENERGIELABEL


 D



AANTAL SLAAPKAMERS


 8

EXTERNE BERGRUIMTE


 10 m²

OMSCHRIJVING
Heel soms komt er een woning te koop waarbij je het gevoel hebt alsof je 
een woon-magazine bent binnen gestapt.




Thans in de verkoop dit prachtige karakteristieke herenhuis gelegen aan de 
Purmersteenweg! Ultiem woongenot op maar liefst 220m2 verdeeld over 4 
verdiepingen in het bruisende centrum van Purmerend. 

De woning is gebouwd in 1925, maar recent geheel gerenoveerd en zéér 
fraai afgewerkt met alle comfort die u van een hedendaagse woning mag 
verwachten. De woning beschikt over een zéér lichte living met prachtige 
zwarte kozijnen, moderne open keuken, 8 courante slaapkamers, twee 
luxueuze badkamers en een heerlijke stadstuin aan de achterzijde. Een 
ideaal gezinshuis met een prachtige uitstraling en alle voorzieningen binnen 
handbereik.




Dit prachtige herenhuis is gelegen in het centrum van Purmerend. Omringd 
door leuke kleding boetieks, supermarkten en horeca aangelegenheden. 
Zomers kunt u bijvoorbeeld terecht op het terras van de gezellige koemarkt 
voor een hapje en drankje. Voor de dagelijkse boodschappen hoeft u niet 
ver, de supermarkten Albert Heijn en Jumbo zijn gevestigd in het Willem 
Eggert centrum. Het treinstation is op loopafstand en met de trein bent u 
binnen mum van tijd in het centrum van Zaandam of op Schiphol. Busstation 
Tramplein is op 5 minuten lopen en kunt u vanuit hier richting metrostation 
Amsterdam-Noord naar de Noord-zuidlijn.



























KADASTER



PLATTEGROND
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Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Inbouwkast slaapkamer 1e verdieping X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - houten vloer(delen) X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 - schilderij ophangsysteem X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 - koffiezetapparaat X

 - Inbouw koffiemachine (Siemens) X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

LIJST VAN ZAKEN



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - SunShower X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) X

 

LIJST VAN ZAKEN



Vraag ’t bij Sopar makelaars 

Kan ik mij dat droomhuis veroorloven? Zijn er juridische obstakels? Ben ik zelf wel een goede onderhandelaar? 
Vraag het Sopar. Sinds 1975 zijn wij actief in Purmerend en omgeving. We nemen u het werk uit handen want u 
heeft het al druk genoeg. En een huis kopen of verkopen moet toch eigenlijk een feest zijn. 




Alles onder één dak 

Sopar is gevestigd in de Nieuwstraat 74-78 te Purmerend. Binnen onze “alles-onder-één- dak” formule, hebben wij 
specialisten op elk deelgebied van ons vak direct voor u in huis. Zo kunt u zich laten adviseren over hypotheken en 
verzekeringen of de koop of verkoop van uw woning of bedrijfspand. Sopar makelaars weet de hoogst mogelijke 
verkoopprijs voor u te realiseren, of juist de meest gunstige aankoopprijs.

Erika Doezie
06-52306141 / erika@sopar.nl



INTERESSE IN DEZE WONING?
NEEM CONTACT OP MET ONS KANTOOR

Nieuwstraat 74 -78 | 1441 CN | Purmerend



 0299-420097 | info@sopar.nl | www.sopar.nl


