
  Welkom

Schiermonnikoog 9
Heemskerk

Vraagprijs

€ 650.000 K.K.

T 0251-218027

info@zonneveldmakelaars.nl

www.zonneveldmakelaars.nl



Geachte belangstellende,






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




Wij informeren u graag uitgebreid over deze woning en 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

Postbus 349 1940 AH Beverwijk | De Trompet 1000-1e verd. 1976 DA Heemskerk. | T 0251-218027 

www.zonneveldmakelaars.nl | info@zonneveldmakelaars.nl | Zonneveld Makelaars is de 
handelsnaam van Zonneveld Support B.V. | K.v.K. Amsterdam nr.52043177 | Btw-nummer NL 
8502.75.532.B.01. | Op onze diensten en transacties zijn de algemene voorwaarden van toepassing 
zoals gedeponeerd bij de K.v.K. te Amsterdam

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. De in de brochure opgenomen tekeningen, geven vaak de standaardsituatie weer.



> Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs € 650.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw
Type object Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde twee onder 

een kap woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2006

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 248 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 155 m²

Inhoud 624 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

19 m²

 

Indeling
Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie
Ligging Aan water


In woonwijk

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

Nabij snelweg

Nabij winkelcentrum

 



> Kenmerken

Tuin
Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja

Oriëntering Zuid-west

Staat Prachtig aangelegd

 

Energieverbruik
Energielabel A

 

CV ketel
CV ketel Intergas

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2006

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting
Aantal parkeerplaatsen 3

Aantal overdekte parkeerplaatsen 1

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Parkeergelegenheid Aangebouwde stenen garage

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Heeft een dakraam Ja

Heeft zonwering Ja

Heeft ventilatie Ja

 

Kadastrale gegevens
Eigendom Eigen grond



> Omschrijving
Luxe, uitgebouwde twee-onder-één kapwoning met ruime garage en aantrekkelijke zuidwest-tuin 
aan het water. 

Het ontwerp van deze fraaie woning is geïnspireerd op de jaren '30 stijl en heeft een gunstige 
ligging binnen het populaire eiland Schiermonnikoog. Daarnaast is het op een steenworp afstand 
gelegen van basisschool, winkels, de golfbaan, het tennispark, de schaatsbaan, voetbalvereniging 
Odin, park Assumburg met kasteel Assumburg en zijn prachtige kasteeltuin en goede 
uitvalswegen richting Alkmaar, Haarlem en Amsterdam.




Bouwjaar: 2006

Inhoud woning: ca. 624 m3

Gebruiksoppervlakte woning: ca. 155 m2

Gebruiksoppervlak garage: ca. 19 m2

Perceeloppervlak: 248 m2

CV combi ketel Intergas: 2006 

Energielabel: A 







 Indeling begane grond


Parkeren op eigen terrein voor meerdere auto's en toegang naar de garage. Overdekte zij-entree, 
hal, toilet voorzien van wandcloset en fonteintje. De lichte, uitgebouwde woonkamer (totale lengte 
van de begane grond is maar liefst 13,21 meter) heeft een prachtige erker aan de voorzijde en is 
voorzien van gestucte wanden en een smaakvolle laminaatvloer. De open trap is de ruimtedeler 
naar de tuingerichte woonkeuken met zowel openslaande deuren als een loopdeur naar de 
zonnige zuidwest tuin. De woonkeuken heeft een riante keuken in hoekopstelling met een 
werkspoeleiland, granieten aanrechtbladen, gaskookplaat, afzuigkap, combi oven-magnetron, 
koelkast, vaatwasser en een loopdeur naar de inpandige garage. De garage heeft een loopdeur 
naar de tuin. De fraai aangelegde tuin heeft zowel een zonnig terras bij de gevel als een 
hardhouten terras aan het water. 




> Omschrijving





 Eerste verdieping


Overloop, 3 ruime slaapkamers en een luxe badkamer voorzien van een douchecabine, ligbad 
met jets, badmeubel en wandcloset.





 Tweede verdieping


Via vaste trap te bereiken open verdieping v.v. dakraam en zijraam,  opstelling cv-ketel, motor 
mechanische ventilatie en aansluiting wasmachine en droger. Optioneel is deze ruimte heel goed 
deelbaar in nog een 4e en 5e slaapkamer.







 Bijzonderheden


- Zonnige tuin (zuidwest ligging) met terras aan het water gelegen;

- Elektrisch zonnescherm achterzijde begane grond;

- Gestucte wanden begane grond en grotendeels 1e verdieping;

- Extra slaapkamers te realiseren; 

- Gunstig gelegen t.o.v. station, basisschool, winkels, park en sportvoorzieningen;

- Goede uitvalswegen richting Alkmaar, Haarlem en Amsterdam.





















































































> Plattegrond



> Plattegrond



> Plattegrond



> Kadaster



“Woont u 

binnenkort op 

deze locatie?”



> Lijst van zaken



> Lijst van zaken



> Lijst van zaken



> Omgeving



> Omgeving



> Omgeving
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Over ons

Wij zijn transactiegericht, maar ook klantgericht. Persoonlijke aandacht en de tijd
nemen, zijn voor ons vanzelfsprekend en onderdeel van onze werkwijze. Binnen ons
kantoor hebben wij korte lijnen en wij zijn makkelijk aanspreekbaar^

Onze werkwijze resulteert in:

Het realiseren van transacties en taxaties;
Binnen de kortste tijd;
Met een passend pakket;
Tegen de beste voorwaarden;
Met de meeste service.

Wij onderscheiden ons door:

7 Dagen per week bereikbaar en inzetbaar;
Flexibele pakketten: full service, medium en basis pakket;
Duidelijke tarieven: geen opstartkosten, vaste all-in prijzen en betaling achteraf;
No cure no pay (niet van toepassing bij basis pakket);
Hoge verkoopsnelheid door aanmelding aanbod op tien sites, waaronder Funda.nl en
inzet social media;
De beste presentaties d.m.v. professionele fotografie, arlist impressions, woonvideo's,
360 graden foto's, google streetview, digitale plattegronden, digitale brochures en
opvallende te koop borden;
Gecertificeerd en aangesloten bij de branche organisatie VBO.

Ons kantoor

Ons kantoor is mooi strategisch gelegen bij de entree van Heemskerk. Vanuit ons
moderne kantoor bedienen wij ons werkgebied met korte aanrijtijden.
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Louis Zonneveld

ouis Zonneveld (1970) is een register
makelaar/taxateur en is ingeschreven in het SCVM Register en het NRVï, onder
Kamer Wonen en Bedrijfsmatig. Hij houdt zijn vakkennis op peil door het volgen van
een permanent educatietraject. Daarnaast onderscheidt hij zich o.a. door zijn
moderne werkwijze en bouwkundige achtergrond. Hij zit inmiddels 20 jaar in het vak
en is sinds 2004 zelfstandig ondernemer. ln 2A10 heeft hij Zonneveld Makelaars
opgericht.

Hij is een senior makelaar/taxateur met ruime ervaring. Hry is zowel particulieren als
ondernemers van dienst en heeft ook ervaring binnen de (semi)overheid en
woningcorporaties. Dit maakt hem tot een waardevolle makelaarltaxateur met een
diepe en brede kennis. Hij bezit een zeldzame mix van financiële, technische en
juridische kennis. Zijn opdrachten voert hij kundig en daadkrachtig uit. Door zijn
opdrachtgevers wordt hij omschreven als deskundig, een uitstekend onderhandelaar,
creatief, enthousiast, sociaal en uitgerust met een gezonde dosis humor.

Wij zijn u graag van dienst, bel of mail ons gerust voor een vrrlblijvende kennismaking.
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  Interesse
in de woning?

Neem dan contact op met 
ons kantoor:

Postbus 349 1940 AH Beverwijk

De Trompet 1000-1 1967 DA Heemskerk




T 0251-218027

info@zonneveldmakelaars.nl

www.zonneveldmakelaars.nl


