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Laan van Broekpolder 435 

Heemskerk 
 

                               

 

 

Vraagprijs € 649.000,-- k.k. 
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Geachte belangstellende, 

 

 

Allereerst danken wij u, mede namens onze opdrachtgever, voor de door u getoonde 

interesse. 

 

Wij informeren u graag uitgebreid over dit unieke penthouse bestaande uit twee 

appartementen met dubbele garage, een zonnig terras en een ruime berging. Wij 

vertrouwen erop dat deze brochure voor u aanleiding zal zijn een bezichtiging aan te 

vragen. 

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd bij ons terecht. 

 

Wilt u meer weten over de waarde van u eigen woning of de mogelijkheid om een 

aankoopmakelaar mee te nemen, dan geven wij u graag vrijblijvend advies. 

 

Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

 

Louis Zonneveld 

Register Makelaar - Taxateur 
 

 

 

 

Ondanks onze grote zorgvuldigheid bij het samenstellen van de verkoopbrochure, aanvaarden wij (eigenaar en verkopend 

makelaar) geen aansprakelijkheid voor de onjuistheid van eventuele vermelde gegevens. Dit kan voorkomen als gevolg van het 

feit dat sommige gegevens door mondelinge overdracht zijn verkregen (bedragen, jaartallen, omschrijvingen, etc.). Ook kan het 

zijn dat de eigenaar wijzigingen heeft aangebracht in de woning, zodat maten en indelingen niet meer overeenstemmen met de 

werkelijke situatie.  

 

 

 



Brochure 17 februari 2020  

Laan van Broekpolder 435 te Heemskerk 

 

Vraagprijs € 649.000,-- k.k. 

 
Uniek penthouse, bestaande uit maar liefst 2 appartementen, een zonnig terras, een dubbele 

garagebox en een ruime berging. Deze bijzondere woonbelevenis is tevens geschikt voor 

dubbele bewoning, verhuur van één van de twee appartementen of de mogelijkheid van werk- 

en/of atelierruimte aan huis. Het woord resideren is hier zeker op zijn plaats: enerzijds door 

zijn unieke ligging en anderzijds door het luxe materiaalgebruik, zijn enorme woonoppervlakte 

en de aansprekende vormgeving.  

Het penthouse is centraal gelegen in de Citadel (centrumgebied van de nieuwbouwwijk 

Broekpolder). De naam van de VVE is Camelot II. Dat is een duiding naar het kasteel van 

koning Arthur. Het riante penthouse met o.a. zijn torenkamers doet zeker recht aan deze naam. 

 

In 2005 werd de woning opgeleverd naar een ontwerp van Rob Krier. Hij slaagde erin om op 

een succesvolle manier een vestingstadje (Citadel) te ontwerpen midden in de nieuwbouwwijk 

Broekpolder tussen Heemskerk en Beverwijk. Winkelcentrum, horeca, gezondheidscentrum, 

NS-station Heemskerk, basisschool, kinderopvang, speeltuintjes en wandelparken liggen 

allemaal op loopafstand. Ook is de snelweg richting Alkmaar en Haarlem/Amsterdam makkelijk 

te  bereiken. 

 

Bouwjaar:                           2005  

Gebruiksoppervlakte totale woning:    ca. 214 m2  

Gebruiksoppervlakte appartement 1:  ca. 160 m2 

Gebruiksoppervlakte appartement 2:  ca.   54 m2  

Gebruiksoppervlakte dubbele garage:   ca.   28 m2  

Gebruiksoppervlakte berging:   ca.   20 m2 

Terras 1e woonlaag:     ca.   17 m2 

Inhoud:      ca. 751 m3   

CV ketel Remeha Calenta:              2018  

Energielabel:                          B  

 

Niveau -/- 1 

Vanaf de openbare weg bereikt u de elektrische toegangspoort naar het besloten privé 

binnenterrein. Via het binnenterrein bereikt u de veilige en elektrisch afsluitbare parkeerkelder. 

Dichtbij de lift bevindt zich de XL garagebox (28 m2, ruimte voor 2 auto’s naast elkaar) voorzien 

van een elektrische sectionaal deur en een XL berging (20 m2). Via de lift is de 1e woonlaag 

(2e verdieping) bereikbaar. Allebei de appartementen hebben een eigen voordeur, welke 

slechts een paar stappen is verwijderd van de lift. 
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Begane grond: 

Hoofdentree met bellentableau, videofoon en brievenbussen. De riante en lichte hal staat in 

verbinding met de gang naar de lift en trappenhuis. 

  

Eerste woonlaag appartement 1 (tweede verdieping):  

Entree, hal, meterkast, toilet voorzien van een wandcloset en een bergkast met cv-opstelling. 

De riante living heeft een open keuken en tweemaal openslaande deuren naar het zonnige 

terras waar u kunt genieten van een prachtige zonsondergang. De keuken is modern, ruim, 

luxe en voorzien van koelkast, vriezer, vaatwasser, koffiemachine, inductie kookplaat, 

afzuigkap en combi oven/magnetron. Optioneel is de woonkamer nog groter te maken, zie 

optionele plattegrond. 

De hal staat in verbinding met maar liefst 4 slaapkamers (waaronder 2 torenkamers) en een 

badkamer met vloerverwarming, een ruime douchecabine, ligbad, badmeubel en een separaat 

2e toilet v.v. vloerverwarming. Één torenkamer is gelegen op de tweede woonlaag (derde 

verdieping) en is inpandig met een vaste trap te bereiken. 

 

Eerste woonlaag appartement 2 (derde verdieping):  

Te bereiken vanaf de eerste woonlaag (tweede verdieping) met een vaste trap en een eigen 

zelfstandige voordeur, ook nabij de lift gelegen. Verrassend ruim appartement: 

overeenkomstig de NEN meetnorm is het oppervlak 54 m2, maar het vloeroppervlak en het 

gebruiksoppervlak is veel groter. Dat merk je bij de bezichtiging van dit prachtige appartement. 

Entree, badkamer voorzien van een douchecabine, badmeubel en toilet. De lichte woonkamer 

heeft grote dakramen en een open keuken met een gaskookplaat en afzuigkap. Aansluitend 

is er een bergkast met de wasmachine/droger aansluiting, CV ketel opstelling en de WTW-

installatie. Tevens is er een loopdeur naar de slaapkamer.  

 

Bijzonderheden: 

- Uniek penthouse; 

- Dubbele bewoning mogelijk; 

- Verhuur van één van de twee appartementen mogelijk op basis van de 

  kamerverhuurregeling; 

- Mogelijkheid tot werk-/atelierruimte aan huis met zelfstandige opgang; 

- Onberispelijke staat; 

- Luxe materiaalgebruik, o.a. een eiken vloer en gestucte wanden in appartement 1; 

- Dubbele garagebox (VVE bijdrage ca. € 224,-- per maand); 

- Riant en zonnig terras (zonsondergang zichtbaar); 

- Gunstige ligging nabij supermarkt, diverse winkels, basisscholen, openbaar vervoer en 

  snelwegen A9 en A22. 
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Appartement 1: 
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Appartement 2: 
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Vlakbij centrumgebied Citadel met supermarkt, restaurants, apotheek en 

gezondheidscentrum 
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Dichtbij scholen, sportvoorzieningen en station Heemskerk 
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Dichtbij Vlaskamp park 
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Kadastrale gegevens 

 

Laan van Broekpolder 435, 1967 KJ te Heemskerk 

Gemeente Heemskerk, sectie: F, perceelnummer: 388, appartementsindex: A17 
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Bestaande plattegrond eerste woonlaag huisnummer 435 
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Optionele plattegrond eerste woonlaag huisnummer 435 
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Bestaande plattegrond 2e woonlaag behorende bij huisnummer 435 
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Plattegrond entree naar appartement op de 2e woonlaag 
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Bestaande plattegrond appartement op de 2e woonlaag 
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LIJST MET ROERENDE ZAKEN APPARTEMENT 1     
     

 Blijft Gaat Overname N.v.t. 

 achter mee (mogelijk)   

Buiten          

Tuinaanleg/bestrating/beplanting       X 

Buitenverlichting X       

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder       X 

Tuinhuisje/buitenberging       X 

Vijver       X 

Broeikas       X 

Vlaggenmast       X 

Woning         

Alarminstallatie       X 

Schotel/antenne       X 

Brievenbus X       

(Voor)deurbel X       

Rookmelders X       

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie X       

Screens Vul in: voor/achter/etages       X 

Elektrische zonwering buiten terras X       

Zonwering binnen Vul in: voor/achter/etages       X 

Vliegenhorren X       

Raamdecoratie, te weten:         

Gordijnrails Vul etage(s) in: X       

Gordijnen Vul etage(s) in: X       

Rolgordijnen Vul etage(s) in: X       

Vitrages Vul etage(s) in: X       

Jaloezieën / lamellen Vul etage(s) in: X       

Vloerdecoratie, te weten:         

Vloerbedekking torenkamer X       

Parketvloer/laminaat Vul etage(s) in: X       

Warmwatervoorziening / CV         

CV met toebehoren: Remeha Calenta 2018 X       

Close-in boiler       X 

Geiser       X 

Thermostaat X       

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling X       

Airconditioning       X 

Quooker       X 

Open haard, houtkachel         

Elektrische open haard met toebehoren     X   

Allesbrander       X 

Kachels       X 
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LIJST MET ROERENDE ZAKEN APPARTEMENT 1 (vervolg) 

     

 Blijft Gaat Overname N.v.t. 

 achter mee (mogelijk)   

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:         

Keukenmeubel X       

Combi oven/magnetron X       

Inductie kookplaat X       

Vaatwasser X       

Afzuigkap/schouw X       

Koelkast/vrieskist X       

Wasmachine   X     

Wasdroger   X     

Verlichting, te weten:         

Inbouwverlichting/dimmers X       

Opbouwverlichting   X     

Opbouwverlichting: hal/slaapkamer/torenkamer X       

(Losse) kasten, legplanken, te weten:         

Losse kast(en)   X     

Losse kasten kantoor X       

Boeken/legplanken       X 

Werkbank in schuur/garage       X 

Vast bureau       X 

Spiegelwanden       X 

Sanitaire voorzieningen         

Badkameraccessoires (vast) X       

Wastafel(s) X       

Toiletaccessoires (vast) X       

Veiligheidsschakelaar wasautomaat       X 

Waterslot wasautomaat       X 

Sauna Vul in met/zonder toebehoren       X 

Telefoontoestel / -installatie         

Telefoontoestellen       X 

Telefooninstallatie       X 

Videofoon X       

Voorzetramen/radiatorfolie etc., te weten:         

Radiatorafwerking       X 

Voorzetramen       X 

Isolatievoorzieningen X       

Overige zaken, te weten:         

Schilderijophangsysteem       X 
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LIJST MET ROERENDE ZAKEN APPARTEMENT 2     

     

 Blijft Gaat Overname N.v.t. 

 achter mee (mogelijk)   

Buiten          

Tuinaanleg/bestrating/beplanting       X 

Buitenverlichting       X 

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder       X 

Tuinhuisje/buitenberging       X 

Vijver       X 

Broeikas       X 

Vlaggenmast       X 

Woning         

Alarminstallatie       X 

Schotel/antenne       X 

Brievenbus       X 

(Voor)deurbel X       

Rookmelders X       

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie X       

Screens dakramen achter X       

Zonwering buiten        X 

Zonwering binnen dakramen X       

Vliegenhorren       X 

Raamdecoratie, te weten:         

Gordijnrails Vul etage(s) in:       X 

Gordijnen Vul etage(s) in:       X 

Rolgordijnen Vul etage(s) in:       X 

Vitrages Vul etage(s) in:       X 

Jaloezieën / lamellen dakramen X       

Vloerdecoratie, te weten:         

Vloerbedekking/Linoleum X       

Parketvloer/laminaat Vul etage(s) in:       X 

Warmwatervoorziening / CV         

CV met toebehoren X       

Close-in boiler       X 

Geiser       X 

Thermostaat X       

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling       X 

Airconditioning       X 

Quooker       X 

Open haard, houtkachel         

(Voorzet) open haard met/zonder toebehoren       X 

Allesbrander       X 

Kachels       X 
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LIJST MET ROERENDE ZAKEN APPARTEMENT 2 (vervolg)     

     

 Blijft Gaat Overname N.v.t. 

 achter mee (mogelijk)   

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:         

Keukenmeubel X       

Combi oven/magnetron   X     

Gas kookplaat X       

Oven       X 

Vaatwasser     X   

Afzuigkap/schouw X       

Koelkast/vrieskist     X   

Wasmachine   X     

Wasdroger       X 

Verlichting, te weten:         

Inbouwverlichting/dimmers       X 

Opbouwverlichting   X     

(Losse) kasten, legplanken, te weten:         

Losse kast(en)   X     

Boeken/legplanken       X 

Werkbank in schuur/garage       X 

Vast bureau       X 

Spiegelwanden       X 

Sanitaire voorzieningen         

Badkameraccessoires (vast) X       

Wastafel(s) X       

Toiletaccessoires (vast) X       

Veiligheidsschakelaar wasautomaat       X 

Waterslot wasautomaat       X 

Sauna Vul in met/zonder toebehoren       X 

Telefoontoestel / -installatie         

Telefoontoestellen       X 

Telefooninstallatie       X 

Voorzetramen/radiatorfolie etc., te weten:         

Radiatorafwerking       X 

Voorzetramen       X 

Isolatievoorzieningen X       

Overige zaken, te weten:         

Schilderijophangsysteem       X 

     

 


