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Kenmerken
BOUWJAAR

WOONOPPERVLAK

ENERGIELABEL

SLAAPKAMERS

INHOUD

PERCEEL

WOONLAGEN

OVERIGE RUIMTES

2006

723 m³

189 m²

290 m²
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Ruim van opzet
Wie houdt er nu niet van volume, vrijheid en veel
ruimte ? Als u bedenkt dat deze halfvrijstaande
woning zo’n circa 723 m³ groot is met een
woonoppervlak van 189 m², dan is dat een goede
start, zult u zeggen. Voeg de 6 slaapkamers, de
brede tuin met veranda, de garage en het parkeren
van 2 auto’s op eigen erf hier nog aan toe en het
genieten kan beginnen!
De woonkamer is ruim van opzet en de
openslaande tuindeuren zorgen voor een

'Speelse indeling'

natuurlijke verbinding’ tussen binnen en buiten!
Een fijne en lichte ruimte, waar u zich zeker thuis
zult voelen!
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'Open karakter'

Goede sfeer
De open keuken bevindt zich aan de
voorzijde van de woning. U heeft de
beschikking over veel werkruimte om
lekker te kokkerellen en er zijn genoeg
kasten en lades aanwezig om al uw spullen
netjes op te bergen. De benodigde
inbouwapparatuur ontbreekt natuurlijk
ook niet, te weten een 4-pits
inductiekookplaat met wokbrander,
afzuigkap, spoelbak, vaatwasser, oven,
stoomoven, koelkast (2x) en vriezer. Aan
het keukenblad grenst een eetbar, waar
twee stoelen staan.
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Mogelijkheden
De garage biedt ruimte aan de auto of
fietsen. Heel comfortabel én praktisch,
want hij is ook bereikbaar vanuit de

'Extra ruimte
boven garage'

centrale hal op de begane grond. De
garage opent via een kanteldeur aan de
voorzijde. De ruimte is geïsoleerd en
voorzien van elektra en een pantry. Op de
garage is een extra slaapkamer gecreëerd,
waardoor dit huis dus over maar liefst 6
slaapkamers beschikt!
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Wegdromen
Via de trap bereikt u de overloop van de
eerste verdieping. Hier treft u drie
slaapkamers en de ruime badkamer aan.

'Ruim formaat
slaapkamer'

Twee slaapkamers bevinden zich aan de
achterzijde van de woning en één aan de
voorzijde, naast de badkamer. Alle kamers
zijn keurig afgewerkt met een

Veel lichtin

val

laminaatvloer en spuitwerk plafonds.

9

Relaxen

Aparte douche

In de lichte, tot aan het plafond betegelde
badkamer treft u een ligbad met
douchecombinatie, badmeubel met 2
kranen en spiegelkast, een douche en 2e
toilet.
Middels een vaste trap heeft u toegang tot
de tweede verdieping. Hier treft u naast de
voorzolder een tweetal slaapkamers. U
heeft alle ruimte om deze ruime kamers
naar eigen wens in te richten. De kamers
kunnen naast slaapkamer prima dienen als
hobby-, speel- of werkkamer.
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Privacyvol
De royale tuin is aangelegd met bestrating,
gazon en enkele beplanting. Dankzij de
verschillende terrassen waar u kunt
vertoeven, kunt u kiezen tussen zon of
schaduwplekjes. Zo is er een ruim terras
dat u direct vanuit de woonkamer betreedt
of dat knusse plekje onder de overkapping
van de veranda, voor die heerlijke
zomeravonden. Ziet u zich al zitten met
een aantal vrienden om te barbecueën of
gewoon om gezellig te kletsen onder het
genot van een koud pilsje of glaasje wijn?!
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Omgeving
De ligging is uniek, wat dacht u van lekker
Middenwaard

shoppen in winkelcentrum Middenwaard,
gezellig uit eten in een van de aanwezige
restaurants, het theater bezoeken of een
bioscoopje pakken. Voor de dagelijkse
boodschappen is de Vomar op circa 4
minuten loopafstand. Een vergeten
boodschap is vanaf nu dus geen probleem
meer. Voor ontspanning en recreatie ligt
het strand van Luna om de hoek, een
heerlijk plek om een rondje lopen, sporten,
zwemmen of een zomerse picknick. Al deze
leuke aspecten behoren nu tot de
mogelijkheden.
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Begane grond

Eerste verdieping
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Tweede verdieping

Berging
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Kadastrale kaart

'Wie houdt er nu niet van
volume, vrijheid en ruimte ?'
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Wonen in
Heerhugowaard

Statistieken

LEEFTIJD

Buurtinformatie - Heerhugowaard / Park van Luna

Maak kennis met Heerhugowaard
Fervent fietsers zullen de vele fietsroutes zeker
waarderen! Heerhugowaard ligt op minder dan 10
km van het centrum van Alkmaar. Wat leuks doen in
Amsterdam? Met een ruim 30 min rij je naar de
hoofdstad. Ook andere plaatsen in de Randstad,
Schiphol en Friesland zijn snel en goed te bereiken.
Uitwaaien aan de kust doen veel mensen in
Egmond, Bergen en Schoorl, plaatsen die allemaal
prima zijn te bereiken

‘Heerhugowaard
heeft het allemaal’

KOOP / HUUR

HUISHOUDENS

Actief en genieten in Heerhugowaard en omgeving
Van sporten tot de dagelijkse boodschappen of een
goed restaurant, je vindt het allemaal in
Heerhugowaard. Voor een gezellig drankje of diner
kan je terecht in diverse restaurants en bars. Andere
leuke dagbestedingen en uitstapjes maak je bij
bioscoop VUE, de Waerd bowling- en eventcentrum
en theater Cool.

56%

44%

45%
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Uitgebreide
informatie

comfortabel én praktisch, want hij is ook bereikbaar vanuit
de centrale hal op de begane grond. De garage opent via
een kanteldeur aan de voorzijde. De ruimte is geïsoleerd en
voorzien van elektra en een pantry. Op de garage is een
extra slaapkamer gecreëerd, waardoor dit huis dus over
maar liefst 6 slaapkamers beschikt!

Uitgebreide
informatie

KEERKRING 53 in HEERHUGOWAARD

Via de trap bereikt u de overloop van de eerste verdieping.
Hier treft u drie slaapkamers en de ruime badkamer aan.
Twee slaapkamers bevinden zich aan de achterzijde van de
woning en één aan de voorzijde, naast de badkamer. Alle
kamers zijn keurig afgewerkt met een laminaatvloer en
spuitwerk plafonds. In de lichte, tot aan het plafond
betegelde badkamer treft u een ligbad met
douchecombinatie, badmeubel met 2 kranen en
spiegelkast, een douche en 2e toilet.

KEERKRING 53 in HEERHUGOWAARD

Wie houdt er nu niet van volume, vrijheid en veel ruimte ? Als
u bedenkt dat deze halfvrijstaande woning zo’n circa 723 m³
groot is met een woonoppervlak van 189 m², dan is dat een
goede start, zult u zeggen. Voeg de 6 slaapkamers, de brede
tuin met veranda, de garage en het parkeren van 2 auto’s op
eigen erf hier nog aan toe en het genieten kan beginnen!
De ligging is uniek, wat dacht u van lekker shoppen in
winkelcentrum Middenwaard, gezellig uit eten in een van de
aanwezige restaurants, het theater bezoeken of een
bioscoopje pakken. Voor de dagelijkse boodschappen is de
Vomar op circa 4 minuten loopafstand. Een vergeten
boodschap is vanaf nu dus geen probleem meer. Voor
ontspanning en recreatie ligt het strand van Luna om de
hoek, een heerlijk plek om een rondje lopen, sporten,
zwemmen of een zomerse picknick. Al deze leuke aspecten
behoren nu tot de mogelijkheden.
De goed geïsoleerde woning is heerlijk licht en comfortabel.
U komt binnen via de lichte entree met, trapopgang en
toilet.
De woonkamer is ruim van opzet en de openslaande
tuindeuren zorgen voor een natuurlijke verbinding’ tussen
binnen en buiten! Een fijne en lichte ruimte, waar u zich
zeker thuis zult voelen! De warme kleurstelling van de
wanden komt mooi overeen met de Braziliaanse
leistenenvloer.
De open keuken bevindt zich aan de voorzijde van de
woning. U heeft de beschikking over veel werkruimte om
lekker te kokkerellen en er zijn genoeg kasten en lades
aanwezig om al uw spullen netjes op te bergen. De
benodigde inbouwapparatuur ontbreekt natuurlijk ook niet,
te weten een 4-pits inductiekookplaat met wokbrander,
afzuigkap, spoelbak, vaatwasser, oven, stoomoven, koelkast
(2x) en vriezer. Aan het keukenblad grenst een eetbar, waar
twee stoelen staan. Hier kunt u bijvoorbeeld een snelle
maaltijd eten of uw gasten van een aperitiefje laten genieten
terwijl u staat te koken.

Bijzonderheden:
•Ruime halfvrijstaande woning met garage

Middels een vaste trap heeft u toegang tot de tweede
verdieping. Hier treft u naast de voorzolder een tweetal
slaapkamers. U heeft alle ruimte om deze ruime kamers
naar eigen wens in te richten. De kamers kunnen naast
slaapkamer prima dienen als hobby-, speel- of werkkamer.

•Royale woonkamer

De royale tuin is aangelegd met bestrating, gazon en enkele
beplanting. Dankzij de verschillende terrassen waar u kunt
vertoeven, kunt u kiezen tussen zon of schaduwplekjes. Zo is
er een ruim terras dat u direct vanuit de woonkamer
betreedt of dat knusse plekje onder de overkapping van de
veranda, voor die heerlijke zomeravonden. Ziet u zich al
zitten met een aantal vrienden om te barbecueën of gewoon
om gezellig te kletsen onder het genot van een koud pilsje of
glaasje wijn?!

•Aansluiting wasmachine/droger in garage en op 2e
verdieping

Als klap op de vuurpijl krijgt u er ook nog energiekosten
verlagende zonnepanelen bij. Kortom, een woning waar u
kunt genieten van jarenlang woonplezier in een zeer prettige
omgeving.

•Totaal 6 slaapkamers
•Een slaapkamer voorzien van vast bureaublad

•Elektrische zonwering achterzijde woning over gehele
breedte van de gevel
•Achterom (2x)
•Achtertuin op het oosten (circa 10 meter breed en 11,5
meter diep)
•Houten schuur met aansluitend veranda
•8 Zonnepanelen
•Nabij supermarkt de Vomar, opticien, tandarts, dokter en
basisscholen
•Goede bereikbaarheid t.o.v. winkelcentrum, NS-station en
uitvalswegen

De garage biedt ruimte aan de auto of fietsen. Heel
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Algemene
bepalingen
Algemene ouderdomsclausule
Indien deze woning ouder is dan 20, 30 of 40 jaar, zelfs 100
jaar of ouder, dan betekent dit dat de eisen die aan de
bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager
kunnen liggen dan bij nieuwe of nieuwere woningen. Kopers
aanvaarden al in verband daarmee voorziene en/of te
verwachten tekortkomingen van het onroerend goed, in het
bijzonder wat betreft fundering, gevels, leidingen, lozingen,
daken en eventueel installaties, ook voor zover die een
tijdelijke belemmering kunnen zijn voor het normale gebruik
van het verkochte. De kopers bevestigen dat het verkochte
in de zin van art. 7.17 BW aan de gesloten overeenkomst
beantwoordt.
Art. 7.17 BW
1. de afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst
beantwoorden.
2. een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien
zij niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van
de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag
verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor
een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de
aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de
eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat
bij de overeenkomst is voorzien
Aanwezigheid asbest
In de onroerende zaak kunnen asbest houdende stoffen
aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbest
houdende materialen dienen op grond van milieuwetgeving
speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart
hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle
aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in
de onroerende zaak kan voortvloeien.
Voorbehoud
Hoewel gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijke
inventarisatie van de beschikbare gegevens, moet er van
uitgegaan worden dat het bovenstaande slechts indicatief
is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.)
zijn soms verkregen door mondelinge informatie. De koper
heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die

voor hem van belang zijn. Kuyper & Blom Makelaars kan u
desgewenst verwijzen naar de betreffende instanties.
Inschrijving koopovereenkomst bij het Kadaster
Partijen kunnen de koopovereenkomst laten inschrijven in
de openbare registers (gehouden bij het Kadaster).
Inschrijving beschermt koper tegen latere inschrijvingen
zoals bijvoorbeeld beslag en faillissement van de verkoper.
De aan de inschrijving verbonden kosten komen voor
rekening van de koper.
Zuivering
Zodra koper ieder belang bij de inschrijving in het kadaster
van de koopakte heeft verloren verplicht koper zich mee te
werken aan de akte waarbij de inschrijving waardeloos
wordt verklaard.
Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná
ondertekening
Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere
verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met
andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een
rechtsgeldige koopovereenkomst als de particuliere
verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst
hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk
Wetboek (zie de bijlage voor meer informatie).
Eigen huis
Indien u momenteel eigenaar bent van een woning dan
zouden wij het zeer op prijs stellen als u ons uitnodigt voor
een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Hierbij kunnen wij
meteen een gedegen inschatting maken van de
verkoopopbrengst van uw woning. Dit in verband met een
door u te nemen beslissing omtrent de woning die u zojuist
hebt bezocht.
Tot slot
Wij danken u voor de getoonde interesse in deze woning en
het contact met Kuyper & Blom Makelaars. Namens de
verkopers stellen wij het op prijs om een reactie naar
aanleiding van de bezichtiging te geven. Dit om onze
opdrachtgever optimaal te informeren.

Lijst van zaken
BLIJFT ACHTER

GAAT MEE

TER OVERNAME

Woning - Interieur
Verlichting, te weten
- inbouwspots/dimmers

X

- opbouwspots/armaturen/lampen/
dimmers

X

- losse (hang)lampen

X

(Losse)kasten, legplanken, te weten
-

X

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten
- gordijnrails

X

- gordijnen

X

- overgordijnen

X

- vitrages

X

- rolgordijnen

X

- lamellen

X

- jaloezieën

X

- (losse) horren/rolhorren

X

Vloerdecoratie, te weten
- vloerbedekking

X

- plavuizen

X

Overig, te weten
- spiegelwanden

X

- schilderij ophangsysteem

X

Woning - Keuken
Keukenblok (met bovenkasten)

X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten
- kookplaat

X

- afzuigkap

X

- oven

X

- combi-oven/combimagnetron

X
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Lijst van zaken

Lijst van zaken
BLIJFT ACHTER

GAAT MEE

TER OVERNAME

BLIJFT ACHTER

- koelkast

X

Tuinhuis/buitenberging

X

- koel-vriescombinatie

X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging

X

- vaatwasser

X

Verwarmings kachel in de veranda

Woning - Sanitair/sauna

Tuin - Overig

Toilet met de volgende toebehoren

Overige tuin, te weten

- toilet

X

- toiletrolhouder

X

- toiletborstel(houder)

X

- fontein

X

- vlaggenmast(houder)

GAAT MEE

TER OVERNAME

X

X

Badkamer met de volgende toebehoren
- ligbad

X

- jacuzzi/whirlpool

X

- wastafel

X

- wastafelmeubel

X

- toilet

X

- toiletborstel(houder)

X

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing
(Voordeur)bel

X

(Veiligheids)sloten en overige
inbraakpreventie

X

Rookmelders

X

Zonwering buiten

X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting

X

Zonnepanelen

X

Warmwatervoorziening, te weten
- CV-installatie

X

Tuin - Inrichting
Tuinaanleg/bestrating

X

Beplanting

X

Tuin - Bebouwing
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Notities
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Maak kennis met ons team
Flexibiliteit en doorzettingsvermogen zit Kuyper & Blom in
het bloed. Wij komen in veel gevallen snel met u op één lijn
en handelen van nature slagvaardiger in de huizenmarkt dan
een ander. U mag dan gecharmeerd zijn van onze
marktkennis en proactieve benadering, een prima
eindresultaat boeken heeft u evenals vele andere klanten
nóg liever. Dat bewijzen wij u graag.

station gelegen. Door de goede ligging hebben wij
“ouderwets” veel mensen binnen lopen om te vragen naar
informatie.

Voor ons staat of valt het kopen of verkopen van een woning
met goed persoonlijk contact en duidelijke communicatie.
We maken de zaken niet mooier dan ze zijn en noemen de
dingen graag bij de naam. Omdat wij samenwerken in een
compact team, kennen wij de klant en weten wij precies wat
de vorderingen zijn rond de koop of verkoop van uw huis. Bij
ons weet u waar u aan toe bent.

Ons team bestaat uit:
Ronald Blom - Register Makelaar-Taxateur
Bas Kuyper - Register Makelaar-Taxateur
Jeffrey van der Wagen, nieuwbouwmakelaar en assistentmakelaar
Mariëlle Mul, nieuwbouwmakelaar en Kandidaat Register
Makelaar-Taxateur
Moniek van Leeuwen, commercieel en administratief
medewerker

Wij zijn een grote lokale speler in de markt van Heiloo en
omgeving en bedienen klanten van jong tot oud, wat ons
positief heeft verrast sinds de start van ons kantoor in 2005.
Het kantoor is goed bereikbaar met het openbaar vervoer,
fiets & auto en op een goede zichtlocatie tegenover het NS-

Bij binnenkomst zullen de klanten altijd een welkom gevoel
krijgen van ons team.

Roos Denneman, commercieel en administratief
medewerker
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KUYPER & BLOM MAKELAARS
Stationsweg 102, 1852 LN Heiloo
Telefoon: 072 - 532 2420
www.kbmakelaars.nl
info@kbmakelaars.nl

