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Schutterskwartier 10 

Heemskerk 
 

 

 

 

 

Vraagprijs € 439.000,-- 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 luxe appartement met eigen parkeerplaats 

in de parkeergarage onder het complex. 

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 uw 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. 
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Schutterskwartier 10 te Heemskerk 

Vraagprijs € 439.000,-- k.k. 
 

Fantastisch ruim appartement (124 m2 woonoppervlak) met parkligging, een ruim overdekt 

terras (18 m2, tevens met glazen panelen afsluitbaar), een privé parkeerplaats in de afgesloten 

parkeergarage en een berging. Dit ruim bemeten en luxe 4 kamer appartement heeft een 

goede zonligging en kijkt uit over de gracht en het Vlaskamp park, volop privacy dus. 

Het appartement is aan de buitenrand van de Citadel (centrumgebied van de nieuwbouwwijk 

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

van koning Arthur. Het robuuste aan water gelegen appartementencomplex (in totaal slechts 

8 appartementen) doet zeker recht aan deze naam. 

In 2005 werd het appartement 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 appartement:    ca. 124 m2  

Gebruiksoppervlakte terras:    ca.   18 m2 

Gebruiksoppervlakte berging:   ca.     5 m2 

Inhoud:      ca. 388 m3   

CV ketel:                2005 

Energielabel:                          B  

 

Begane grond: 

Entree parkeergarage op de begane grond en toegang tot de berging. Er is een centrale entree 

met belpaneel en videocom en brievenbussen. In de centrale hal is de toegang tot de lift en 

het trappenhuis. De garage en de centrale entree zijn te openen met een afstandsbediening. 

 

Derde verdieping: 

Entree, hal met garderobe nis en meterkast. De hal leidt naar de ruime en parkgerichte 

woonkamer met aangrenzend het ruime terras (18 m2). Aan de hal zijn 3 goed bemeten 

slaapkamers gelegen, een toilet voorzien van een wandcloset en een inpandige berging met 

cv ketel opstelling, WTW unit en wasmachine/droger aansluiting. De comfortabele badkamer 

is voorzien van een inloopdouche, badmeubel en tweede toilet. De nieuwe keuken (2019) is 

werkelijk een plaatje met zijn stoere uitstraling en is voorzien van een gezellige eetbar, 

natuurstenen werkbladen, een combimagnetron, inductiekookplaat, oven, vaatwasser, een 

schouw met geïntegreerde afzuigkap voorzien van een plasmafilter (koolstoffilters niet meer 

nodig), koelvriescombinatie en een quooker (overname mogelijk).  
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De privacy volle woonkamer heeft een prachtig uitzicht over het Vlaskamp park en is fraai 

afgewerkt met o.a. een spanplafond met lijstwerk (ook in de keuken), hoge plinten en een 

sfeervolle schouw met een elektrische haard. De woonkamer staat in verbinding met het riante 

terras door maar liefst 2 sets openslaande deuren. Op deze manier ontstaat er een prachtige 

binnen-buiten verbinding. Het terras is daardoor echt een verlengstuk van de woonkamer. Het 

terras is ook hoogwaardig ingericht, denk bijvoorbeeld aan: hardhouten terrasdelen, glazen 

harmonica panelen om het terras af te sluiten, een verlaagd plafond met geïntegreerde spots 

en een heater. 

 

Bijzonderheden: 

- Servicekosten € 160,-- per maand, een financieel gezonde VVE; 

- Onberispelijke staat; 

- Nieuwe keuken geplaatst in 2019, op apparatuur (Siemens) nog 4 jaar garantie; 

- Terras afsluitbaar middels glazen harmonica panelen; 

- Vloerverwarming als bij verwarming in de woonkamer, keuken, badkamer en gang; 

- Grachtzicht en Vlaskamp parkzicht; 

- Eigen privé parkeerplaats in de parkeergarage; 

- Warmte terugwin unit met balansventilatie aanwezig; 

- Schilderwerk buitenzijde 2018; 

- Gunstige ligging nabij supermarkt, diverse winkels, basisscholen, station en 

  snelwegen A9 en A22. 
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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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Ligging aan het Vlaskamp park 
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Kadastrale gegevens 

 

Adres: Schutterskwartier 10, 1967 KB te Heemskerk 

Gemeente Heemskerk, Sectie F, Perceelnummer 389, sectie A5   
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LIJST MET ROERENDE ZAKEN     

 Blijft Gaat Overname N.v.t. 

 achter mee (mogelijk)   

Buiten          

Tuinaanleg/bestrating/beplanting       X 

Buitenverlichting (balkon) X       

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X       

Tuinhuisje/buitenberging       X 

Vijver       X 

Broeikas       X 

Vlaggenmast       X 

Zonnepanelen       X 

Hoekkastje op balkon X       

Woning         

Alarminstallatie       X 

Schotel/antenne       X 

Brievenbus       X 

(Voor)deurbel (origineel) X       

Rookmelders X       

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie X       

Screens op balkon X       

Rolluiken/zonwering in gehele woning X       

Zonwering binnen in gehele woning X       

Vliegenhorren 4x X       

Kapstok + kastje X       

Raamdecoratie, te weten:         

Gordijnrails X       

Gordijnen       X 

Rolgordijnen X       

Vitrages woonkamer     X   

Shutters X       

Vloerdecoratie, te weten:         

Vloerbedekking/Linoleum X       

Parketvloer/laminaat  X       

Warmwatervoorziening / CV         

CV met toebehoren X       

Close-in boiler       X 

Geiser       X 

Thermostaat X       

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling +         

zomerstand regeling X       

Airconditioning       X 

Quooker     X   

Vloerverwarming woonkamer, keuken, gang         

en badkamer (bijverwarming) X       
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LIJST MET ROERENDE ZAKEN (vervolg)     

 Blijft Gaat Overname N.v.t. 

 achter mee (mogelijk)   

Open haard, houtkachel         

(Voorzet) open haard met toebehoren X       

Allesbrander       X 

Kachels: straler op balkon     X   

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:         

Keukenmeubel X       

(Combi)magnetron X       

Inductie kookplaat X       

Oven X       

Vaatwasser X       

Afzuigkap/schouw X       

Koelkast/vrieskist X       

Wasmachine   X     

Wasdroger   X     

Verlichting, te weten:         

Inbouwverlichting/dimmer balkon verlichting X       

Opbouwverlichting (deels) X       

Klik aan klik uit bedieningen X       

(Losse) kasten, legplanken, te weten:         

Losse kast(en) ouder slaapkamer Nölte     X   

Boeken/legplanken   X     

Werkbank in schuur/garage       X 

Vast bureau     X   

Spiegelwanden       X 

Kast in kleinste kamer 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 

Hoge kast in badkamer X       

Telefoontoestel / -installatie         

Telefoontoestellen   X     

Telefooninstallatie   X     

Infrastructuur lokaal netwerk     X   

Voorzetramen/radiatorfolie etc., te weten:         

Radiatorafwerking X       

Voorzetramen       X 

Isolatievoorzieningen       X 

4x Inzet horren X       

Overige zaken, te weten:         

Schilderijophangsysteem       X 

2x Plantenbak op wielen (balkon)     X   

Vuurtagel op balkon   X     

Elektrische verwarming balkon X       

 


