TE KOOP

WRITSAERT 136
NOORDWIJK
VRAAGPRIJS € 450.000 K.K.

KENMERKEN

OMSCHRIJVING

Overdracht
Vraagprijs

€ 450.000 k.k.

Aanvaarding

In overleg

Bouw
Soort appartement

Galerijflat (appartement)

Soort bouw

Bestaande bouw

Bouwjaar

1979

Soort dak

Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking

Oppervlakten en inhoud
Woonoppervlakte

75 m²

Gebouwgebonden buitenruimte

13 m²

Externe bergruimte

5 m²

Inhoud

238 m³

Indeling
Aantal kamers

3 kamers (2 slaapkamers)

Aantal badkamers

1 badkamer en 1 toilet in badkamer

Badkamervoorzieningen

Douche, toilet en wastafel

Gelegen op

2e woonlaag

Voorzieningen

Buitenzonwering, zwembad, tv kabel, lift, schuifpui, sauna en
natuurlijke ventilatie

Energie
Energielabel

E

Isolatie

Grotendeels dubbelglas

Verwarming

Blokverwarming

Warm water

Centrale voorziening

Buitenruimte
Ligging

In centrum en vrij uitzicht

Balkon / dakterras

Balkon aanwezig

Garage
Soort garage

Inpandig en parkeerkelder

Capaciteit

1 auto

Bent u op zoek naar naar een 3-kamerappartement, op loopafstand van de boulevard, zee en strand, waar
u alleen nog uw spullen hoeft uit te pakken om te kunnen starten met genieten? Kom dan eens
binnenkijken aan Writsaert 136 in Noordwijk aan Zee!
Deze woning bevindt zich op de eerste etage van het appartementencomplex 'Heemborgh' en is voorzien
van een liftinstallatie waardoor het toegankelijk is voor senioren. Het complex staat tussen de Koningin
Wilhelmina Boulevard en de Parallel Boulevard in nabij het strand. De woning heeft een riante woonkamer
met veel lichtinval en groot balkon op het zuidoosten. Het appartement is grotendeels voorzien van dubbele
beglazing en heeft de beschikking over een berging en een parkeerplaats in de ondergelegen
parkeerkelder. De berging is voorzien van een dubbele wandcontactdoos voor o.a. het opladen uw E-bike.
Daarnaast kunt u gebruik maken van het verwarmde binnenzwembad en sauna. Tevens is er een
huismeester aanwezig in het complex.
Indeling
Begane grond:
Afgesloten gemeenschappelijke entree met brievenbussen, bellentableau, videofoon, trappenhuis en
liftinstallatie. Parkeerkelder en bergingen onder het gebouw.
1e verdieping:
Via de galerij komt u aan bij het appartement op de 2e woonlaag. Naast de entree van de woning is de
meterkast gesitueerd. U komt binnen in een ruime hal welke toegang geeft tot de slaapkamers, badkamer,
wasruimte en woonkamer. De kleine slaapkamer is nu in gebruik als kantoor maar kan ook gebruikt worden
als logeerkamer c.q. inloopkast. De badkamer is volledig betegeld en voorzien van een douche, wastafel
en zwevend toilet. De aansluiting voor de wasmachine-/droger vindt u terug in de aparte wasruimte
(voorheen het separate toilet). De grote slaapkamer is ruim en heeft uitzicht op zee. De woonkamer ligt
over de gehele breedte van het appartement met grote raampartijen en een schuifpui richting het balkon.
De half open keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur, zoals: koelkast met vriesvak, elektrische
kookplaat met afzuigkap en vaatwasser.
Bijzonderheden:
- Unieke ligging op 100 meter afstand van zee en strand;
- Grote woonkamer 38 m² (!) met veel lichtinval in vergelijking met andere appartementen in het complex;
- Vrij uitzicht vanaf de woonkamer en balkon;
- Twee slaapkamers;
- Het gebouw beschikt over een liftinstallatie en is toegankelijk voor senioren;
- Actieve Vereniging van Eigenaars met een gezond reserve voor toekomstig onderhoud;
- De maandelijkse bijdrage aan de VvE bedraagt € 372,13 per maand inclusief € 111,- aan voorschot
blokverwarming;
- Een ouderdom- en asbestclausule en een niet-eigen bewoningsverklaring zijn van toepassing;
- Oplevering in overleg.
Deze aanbieding is vrijblijvend en kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

OVER ONS
Koningin Astrid Boulevard | Afrit 2 | 2202 BD | Noordwijk
+31 (0)71 785 48 44 | info@makelaarsaanzee.nl | www.makelaarsaanzee.nl

Makelaars aan Zee (gevestigd in Noordwijk) is een full-servicedienstverlener op het gebied van woning- en
bedrijfsmakelaardij, beleggingen, beheer en taxaties in de regio Duin- en Bollenstreek, Den Haag,
Haarlemmermeer en Leiden.

Werkzaamheden Parallel Boulevard
Op dit moment vinden er werkzaamheden plaats voor de herinrichting van de Parallel Boulevard. De herinrichting van de
boulevard is gereed in april 2023. De werkzaamheden zullen tijdens de zomermaanden worden gestaakt. Meer
informatie over het project kunt u teruglezen op de projectwebsite 'Parallel Boulevard' van de gemeente Noordwijk.

Wij begeleiden onze klanten – particulieren, (particuliere)beleggers en eigenaar-/gebruikers, van klein tot
groot – bij het beheren, verkopen, kopen, verhuren en huren van uiteenlopend vastgoed; van woningen,
bedrijfsruimten en kantoren tot winkels en bouwkavels.
Onze makelaars zijn volledig op de hoogte van alle actualiteiten, wet- en regelgeving, ontwikkelingen en
trends in de vastgoedsector. Daarnaast maken wij gebruik van de meest moderne marketingtools en
technieken om uw object(en) zo goed mogelijk te presenteren in de markt.
Wilt u meer over ons weten? Bel of e-mail ons.

PLATTEGROND
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PLATTEGROND

KADASTER

LOCATIE OP DE KAART

INTERESSE IN DEZE WONING?
NEEM CONTACT OP MET ONS KANTOOR
Koningin Astrid Boulevard | Afrit 2 | 2202 BD | Noordwijk
+31 (0)71 785 48 44 | info@makelaarsaanzee.nl | www.makelaarsaanzee.nl

