Brantjesstraat 76, 1447 PE Purmerend

Vraagprijs € 587.500,00 kosten koper

RC Makelaars
Julianaweg 147
1131 DH, VOLENDAM
Tel: 0620353264
Fax:
E-mail: info@rcmakelaars.nl

Omschrijving
Brantjesstraat 76, 1447 PE Purmerend
Wonen op een lokatie met veel groen en vrij uitzicht. Wonen in een modern woonhuis waarbij
vrijheid centraal staat. Wonen met veel privay en royale tuin op een groot perceel (500 M2).
Wonen in een huis dat voldoet aan de eisen des tijds met een moderne en dynamische
architectuur.
Parkeren op eigen erf en een vrijstaand woonhuis met veel lichtval. Wij zijn op zoek naar
eigenzinnige mensen met een moderne smaak die vrijheid hoog in het vaandel dragen !
Graag nodigen wij ui uit om een afspraak met ons in te plannen en nemen wij u graag mee op een
tour door dit fraaie vrijstaande woonhuis ! De koffie staat klaar en wij ontvangen u graag.
Indeling:
Begane grond:
Entree, royale hal met meterkast en toilet. Via entree vinden wij de studiekamer alsmede de de
garage die thans in gebruik is als werkkamer en ook zodanig is verbouwd.
De royale woonkamer is voorzien van veel ramen en heeft daardoor ook een zeer licht karakter.
Een genot om in te vertoeven.
De moderne open witte keuken is voorzien van afwasmachine, koelkast met vriesgedeelte,
afwasmachine, combi magnetron en er wordt elektrisch gekookt.
De living is voorzien van openslaande deuren naar de grote tuin en de mogelijkheid bestaat om
een open haard te realiseren aangezien er een open haard kanaal aanwezig is.
1e verdieping: 1 zeer royale ouderslaapkamer met 3 kastenwanden (2 slaapkamers zijn
samengevoegd) alsmede een tweede royale slaapkamer ( voorzien van kastenwand) en prachtige
moderne badkamer voorzien van grote douche,toilet en badmeubel.
Via vaste trap is de tweede verdieping te bereiken waar royale en lichte 3e slaapkamer voorzien
van kastenwand. Tevens is via deze slaapkamer het riante dakterras te bereiken.
Bent u op zoek naar een modern vrijstaand woonhuis met veel privacy?
Belt u ons en we plannen direct een afspraak in!
De huidige bewoners hebben er met veel plezier gewoond en willen nu graag wat kleiner wonen.
Vraagprijs € 587.500,00 kosten koper
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Kenmerken
Vraagprijs
Soort
Type woning
Aantal kamers
Inhoud woning
Perceel oppervlakte
Gebruiksoppervlakte woonfunctie
Soort woning
Bouwperiode
Ligging

€ 587.500,00
Woonhuis
Vrijstaande woning
5 kamers waarvan 3slaapkamer(s)
600 m3
998 m2
188 m2
Herenhuis
1991-2000
Aan bosrand, aan water, aan rustige weg, in
woonwijk, vrij uitzicht, in bosrijke omgeving
Achtertuin, voortuin, zijtuin, tuin rondom
Aangebouwd steen, Geen garage
Stadsverwarming
Dakisolatie, Muurisolatie, Dubbel glas

Tuin
Garage
Verwarming
Isolatie
:

Locatie
Adresgegevens
Brantjesstraat 76
1447 PE PURMEREND
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Foto's
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Kadaster

Kadastrale gegevens
Adres
Postcode / Plaats
Gemeente
Sectie / Perceel
Oppervlakte
Soort

Brantjesstraat 76
1447 PE Purmerend
PURMEREND
H / 3450
499 m2
Eigendom belast met erfpacht

Kadastrale gegevens
Adres
Postcode / Plaats
Gemeente
Sectie / Perceel
Oppervlakte
Soort

Brantjesstraat 76
1447 PE Purmerend
PURMEREND
H / 3450
499 m2
Eigendom belast met erfpacht

Kadastrale kaart
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Plattegrond
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Lijst van zaken
Blijf
t
ach
ter

Tuin
Tuinaanleg/bestrati
ng/beplanting
Buitenverlichting
Tijd- of
schemerschakelaar/
bewegingsmelder
Tuinhuis/buitenbergi
ng
Kasten/werkbank in
tuinhuis/berging
(Broei)kas
Voet droogmolen
Overige tuin, te weten:
Woning
Vlaggenmast
Schotel/antenne
Brievenbus
(Voordeur)bel
Alarminstallatie
Veiligheidssloten en
overige
inbraakpreventie
Rookmelders
Rolluiken/zonwering
buiten
Zonwering binnen
Vliegenhorren
Raamdecoratie, te weten:
- gordijnrails
gordijnen/vitrages
rolgordijnen
- - losse
horren/rolhorren
Vloerdecoratie, te weten:
.

Ga
at
me
e

Kan
word
en
over
geno
men

Niet
van
toe
pas
sin
g

.

.

.

vloerbedekking
parketvloer/laminaat
- plavuizen
Warmtevoorziening, te weten:
CV met toebehoren
Thermostaat
Mechanische
ventilatie/luchtbeha
ndeling
Airconditioning
(Voorzet) open
haard met
toebehoren
Allesbrander
Kachels
Isolatievoorzieninge
n
(voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten:
Radiatorafwerking
Schilderijophangsys
teem
Keukenblok met
bovenkasten
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:
Keukenaccessoire
s
Verlichting, te
weten:
(Losse) kasten,
legplanken, te
weten:
Vast bureau
Spiegelwanden
Wastafels met
accessoires
Toiletaccessoires
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Badkameraccesso
ires
Sauna met
toebehoren
Veiligheidsschakela
ar wasautomaat
Waterslot
wasautomaat
Overige
Zaken die geen eigendom van de verkoper
zijn maar waarvan eventuele
leasecontracten, huurkoopcontracten of
huurcontracten zijn over te nemen:
Overige zaken, te
weten:
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Opmerkingen

-
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U bent geïnteresseerd, wat nu?
Afspraak voor een bezichtiging: Als u geïnteresseerd bent in deze woning, neemt
u dan zo spoedig mogelijk contact ons op om een afspraak voor een bezichtiging te maken.
Informatie: Tijdens de bezichtiging krijgt u van ons de bij ons bekende en
relevante informatie aangaande de woning. Daarnaast heeft u zelf gelegenheid tot
het stellen van vragen. Als potentiële koper heeft u een onderzoeksplicht. Dit
houdt in, dat u een eigen verantwoordelijkheid heeft en bij twijfel zelf nader
onderzoek dient te verrichten. Juist daarom adviseren wij alle kandidaten een eigen
adviseur/deskundige in te schakelen, bijvoorbeeld uw eigen NVM makelaar en/of
bouwkundige.
Biedingen/onderhandelingen: Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en
uitsluitend bedoeld als uitnodiging tot het uitbrengen van een bod. Het bieden van
de vraagprijs is dus geen garantie dat u de koper bent. Bij alle biedingen wordt het
voorbehoud van “gunning” gemaakt. De makelaar die bij de bezichtiging aanwezig
is, informeert u desgevraagd naar de te volgen procedure. Uw bieding wordt
vertrouwelijk behandeld. Iedere onderhandelingsstap wordt met onze
opdrachtgever besproken. Behalve onderhandelingen over de prijs zijn ook andere
punten van belang, zoals: opleveringsdatum, waarborgsom/bankgarantie en de
lijst van zaken. Ook de door u gemaakte voorbehouden zoals “financiering”
worden meegewogen.
Bankgarantie/waarborgsom: Bij een koopovereenkomst is het gebruikelijk dat de
koper na het sluiten van de koopovereenkomst met de verkoper, binnen 4 weken
een waarborgsom stort of een bankgarantie afgeeft van 10% van de
overeengekomen koopsom. Deze bepaling wordt standaard opgenomen in de
koopovereenkomst, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
De koop gesloten: Als de woning is gekocht, worden de gemaakte afspraken door
ons vastgelegd in de koopovereenkomst overeenkomstig het 'model
koopovereenkomst voor een bestaande ééngezinswoning', vastgesteld door de
Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen NVM, de
Consumentenbond en de “Vereniging Eigen Huis”. U krijgt hiervan een concept
met een toelichting thuisgestuurd/gemaild. Vervolgens wordt er een afspraak
gemaakt om de overeenkomst door te nemen en te ondertekenen, waarna u één
exemplaar ontvangt. De makelaar zal voor verdere afwikkeling zorgen en de, met
de eigendomsoverdracht belaste, notaris op de hoogte stellen.
RC Makelaars
Julianaweg 147
1131 DH, VOLENDAM
Tel: 0620353264
Fax:
E-mail: info@rcmakelaars.nl

De eigendomsoverdracht: Op de dag waarop de eigendom van de woning wordt
overgedragen, heeft u de gelegenheid om de woning te inspecteren. Wij adviseren
u hiervan zeker gebruik te maken, zodat u kunt constateren of de gemaakte
afspraken zijn nagekomen. Wij zullen te zijner tijd contact met u opnemen voor
deze inspectie-afspraak. Tijdens deze inspectie krijgt u de gelegenheid de
meterstanden op te nemen.
Hoe gaat het met uw hypothecaire geldlening?: Uiteraard kunnen wij u in contact brengen met
een onafhankelijk hypotheekadviseur.
Uw eigen woning?: Nu u de aankoop van een nieuwe woning overweegt, is het
uiteraard van belang te weten wat de waarde is van uw huidige woning. Graag
maken wij een afspraak met u voor een vrijblijvende waardebepaling, waarin tevens
onze diensten bij verkoopbemiddeling aan u worden toegelicht.
U bent niet geïnteresseerd en dan?:
Heeft u geen interesse in deze woning, dan stellen wij het tóch op prijs dit van u te
vernemen. Een verkoper is immers benieuwd wat uw indruk was van zijn/haar
woning. Bovendien hebben wij wellicht een andere aantrekkelijke woning voor u.
Mocht dit op dat moment niet het geval zijn, dan adviseren wij u zich bij ons aan
te melden. U kunt uw woonwensen doorgeven, waarna u per email regelmatig
door ons wordt geïnformeerd over het woningaanbod.
Informeert u ook eens naar onze aankoopmogelijkheden!
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