Waterjuffer 11, Krommenie

Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs

€ 459.000 k.k.

Aangeboden sinds

22-11-2018

Conditie

Kosten koper

Waarborgsom

nee

Bankgarantie

ja

Ontbindende voorwaarden financiering

€0

Indeling
Aantal kamers

6 kamers (4 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

2

Kelder

nee

Zolder

nee

Garage

ja

Aantal woonlagen

3

Tuin
Oppervlakte

69,13m2

Breedte

5,78m

Diepte

11,96m

Oppervlakte

36,93m2

Breedte

5,78m

Diepte

6,39m

Ligging
Ligging

Bouw

open ligging, aan rustige weg, gemeente, landelijk, in woonwijk, vrij uitzicht

Woontype 1

woning

Woontype 2

Herenhuis

Woontype 3

Hoekwoning

Bouwjaar

2001

Raamwerk

hardhout, draai- kiepramen

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

187m2

Totale woonoppervlakte

163m2

Inhoud

540m3

Energie
Verwarming

CV-ketel, gas, vloerverwarming gedeeltelijk

Type warm water

combiketel

Beglazing

hoogrendementsglas

Type isolatie

dakisolatie, eco-bouw, muurisolatie, volledig geïsoleerd

Impressies 1/3

Impressies 2/3
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Plattegrond

Plattegrond

Omschrijving
Waterjuffer 11 Krommenie
Omschrijving
In de groene en waterrijke wijk Willis in Krommenie ligt deze schitterende royale hoekwoning met maar liefst 6 kamers, een inpandige
garage en een zonnige achtertuin op het zuidoosten. Aan deze tuin grenst een prachtige woonkeuken met grote schuifpui. De
woonkamer die voorzien is van twee grote schuifpuien tot aan de vloer, bevindt zich op de eerste verdieping met een heerlijk terras en
een adembenemend uitzicht over de weilanden. Op de tweede verdieping beschikt de woning ook nog over een royaal dakterras op het
Zuidoosten. Tevens is de woning voorzien van zonnepanelen, waardoor u direct op uw energierekening bespaart. Laat deze unieke
kans niet aan u voorbij gaan en maak snel een afspraak voor een bezichtiging!
Bij binnenkomst vallen direct de royale entree en woonkeuken van ruim 40 m2 op. De architect heeft gekozen voor optimale lichtinval
in het huis en een speelse indeling. Er zijn 4 goed bemeten slaapkamers en een balkon en terras met weids uitzicht.
De woonomgeving kenmerkt zich door de ruime en waterrijke opzet. In de zomer kunt u voor de deur in uw kano of bootje stappen en
in de winter over dezelfde sloten en meren schaatsen. Wonen in Krommenie betekent enerzijds kleinschalig dorps wonen mét alle
gewenste voorzieningen. Er is een uitgebreid winkelaanbod. Ook is Krommenie voorzien van zowel basis- als middelbare scholen, vele
sport- en recreatiemogelijkheden (zwembad aan de overkant) en in de nabijheid van uitvalswegen en een NS-station (Amsterdam CS
is binnen 25 minuten bereikbaar). Daarnaast is er een korte afstand tot de bossen en het strand.
Indeling
Begane grond
Ruime entree/hal, toegang tot de geïsoleerde inpandige garage met loopdeur, meterkast, toilet met fonteintje, bergkast. Royale
woonkeuken, die is voorzien van diverse inbouwapparatuur zoals een vaatwasser, koel-/vriescombinatie en een Smeg-fornuis met
hetelucht oven.
Via de grote schuifpui heeft u toegang tot de achtertuin op het zuidoosten met extra vrijstaande houten berging.
1e verdieping
Hal met de mogelijkheid om een pantry te plaatsen. Woonkamer met vrij uitzicht over de landerijen en balkon, waar u heerlijk kunt
genieten. 2 royale slaapkamers, badkamer, die is voorzien van een ligbad/douche en dubbele wastafels. Separaat toilet met fonteintje.

2e verdieping
Bereikbaar via vaste trap, overloop, toegang tot het ruime dakterras op het zuidoosten. Ruime extra berging, 2 royale slaapkamers.
Bergruimte met wastafel en aansluiting voor wasmachine, droger en de CV-installatie (vervangen in november 2016).

