
RICHTPRIJS: € 765.000 K.K.
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"Kom binnenkijken!"



> Kenmerken
Woonoppervlakte
  223 m²

Inhoud
  725,9 m³

Perceeloppervlakte
  845 m² 

Bouwjaar
  1960

> Omschrijving
Genieten van de rust en ruimte! Dat is de eerste gedachte die
je te binnen schiet bij het zien van deze vrijstaande villa in
Middenmeer.

Middenmeer is een mooi dorp met alle belangrijke
voorzieningen in de gemeente Hollands Kroon. Het is gelegen
aan de A7 in de Wieringermeerpolder, op slechts 40 minuten
rijden van hartje Amsterdam en 15 minuten van Hoorn. 

Je vindt daar dit heerlijke huis aan een rustige weg op maar
liefst 845 m² eigen grond. Het biedt 223 m² woonplezier en
heeft een bruto inhoud van 725,9 m³. Een villa met zoveel
ruimte dat je er levensloopbestendig kunt wonen. Maar waar
je ook een kantoor aan huis hebt met een eigen ingang.
Verder is er ruimte voor het parkeren van meerdere auto’s op
eigen terrein.



> Kenmerken
Woonoppervlakte
139,20 m²

Inhoud
444,80 m³

Perceeloppervlakte
197 m²

Bouwjaar
1954

Dit prettige lichte huis, dat in 2005 geheel opnieuw is opgetrokken, is heerlijk voor gezinnen en liefhebbers
van ruimte. Je kan genieten van de rust, en het buitenleven. Rondom het huis liggen grote groenstroken
met bomen, zodat je geniet van optimale privacy. De vrije, mooi aangelegde tuin is gelegen op het zuiden.
Door de verschillende terrassen kun je altijd een plekje in de zon vinden. De verrassing van dit huis vind je
in het tuinhuis waar je, naast ruimte voor de tuinspullen, een sauna met douche aantreft. Dit maakt het
gevoel van genieten en relaxen compleet! 
Door de aangebouwde veranda, die bereikbaar is via de schuifdeur in de woonkamer, is dit genieten
trouwens het hele jaar door gegarandeerd. Zie je het al voor je, heerlijk met je vrienden tot in de late
uurtjes buiten zitten?

We nemen je even kort mee door deze ruime woning.
Je betreedt de woning via de hal met vide en een hoog plafond waardoor de binnenkomst meteen al
ruimtelijk aanvoelt. In de hal bevindt zich de ingang naar een slaapkamer met natte cel. Deze ruimte is nu
in gebruik als wasruimte, maar er kan eenvoudig een tweede badkamer worden gerealiseerd. Daarnaast
het moderne toilet en de meterkast met ruim voldoende groepen (inclusief 3-fasen groep). Er is een open
trap naar de 1e verdieping.

Via de hal loop je de zeer ruime, lichte woonkamer in. De woonkamer is voorzien van een laminaat vloer
met (gedeeltelijk) vloerverwarming. Aan de achterzijde van de woonkamer vind je de riante tuingerichte
keuken met vloerverwarming en alle gewenste apparatuur. Aangrenzend tref je de bijkeuken met de CV
installatie en veel ingebouwde kastruimte. 

Via de bijkeuken bereik je de kantoorruimte van ruim 16 m², met eigen toegang. Tenslotte vind je hier nog
een berging met werkbank en veel opbergruimte in de kap. 
Weer terug naar de hal lopen we naar de eerste verdieping waar je vier royale slaapkamers aantreft. Eén
van de kamers is ingericht als kledingkamer. De badkamer is voorzien van inloop-douche, toilet en een
dubbele wastafel. Via de vlizotrap heb je toegang tot de riante bergzolder over de volle lengte van de
woning. Kortom een huis met genoeg mogelijkheden.

Nieuwsgierig geworden? Maak dan snel een afspraak voor een bezichtiging van deze heerlijke woning. 
Wij nemen graag uitvoerig de tijd om je kennis te laten maken met deze riante villa. 



Bijzonderheden:

-Bouwjaar: 2005 volledig opnieuw opgebouwd;
-Perceeloppervlakte: 845 m²;
-Bruto inhoud: 725,9 m³;
-Woonoppervlakte: 223 m² conform NEN2580 voorwaarden gemeten;
-Externe gebouwgebonden buitenruimte 39,5 m²;
-Externe bergruimte met sauna van 13 m²; 
-Geheel voorzien van houten kozijnen;
-Verwarming middels CV-ketel uit 2018;
-Warm water middels Combiketel;
-Energielabel B;
-Riante villa met 2 woonverdiepingen en een zolder;
-Relatief lage energiekosten;
-Heerlijk vrij gelegen op een riante kavel met voldoende privacy.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid
aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en
oppervlakten zijn indicatief.

































> Plattegrond Ontdek de ....
BEGANE GROND



> Plattegrond Ontdek de ....
1e VERDIEPING



> Plattegrond Ontdek de ....
ZOLDER



> Plattegrond Ontdek de ....
BERGING



> Kadaster Ontdek het perceel ...
Stevinstraat 18



INTERESSE
IN DEZE WONING?

Neem gerust contact met ons op!
Wij helpen je graag verder.

Turfhoek 16
1671 EA Medemblik
085 - 40 13 400
info@fairhuizen.nl

De makelaar voor deze woning is
Harrald Snater
06-53 14 85 50


