
Vraagprijs

Bouwjaar

Inhoud 

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Aanvaarding

Makelaars

€ 275.000,- k.k.

1986

circa 293 m³

83 m²

46 m² (bijgekochte grond)

In overleg

Marc Wewer       06-51826576

Patrick Jansen    06-51831678

C.H. MOENSSTRAAT 33, BEVERWIJK





Hoekappartement met tuin

Leuk gelegen vierkamer hoekappartement 

met een royale tuin nabij het centrum van 

Beverwijk. Als u op zoek bent naar het com-

fort van gelijkvloers wonen nabij het centrum 

dan is dit appartement zeker uw bezichtiging 

waard. Dit appartement telt maar liefst drie 

slaapkamers, een semi open keuken, ruime 

badkamer en een heerlijke tuin gelegen op het 

westen/noordwesten. De fiets parkeer je in de 

vrijstaande stenen berging recht tegenover het 

appartement. Met de bushalte op loopafstand 

zit je zo op het strand of in de duinen. Ook het 

NS treinstation is dichtbij, slechts 10 minuutjes 

lopen. De woning dient wel gemoderniseerd te 

worden.





Indeling
Begane grond: entree, hal met provisiekast en meterkast, twee slaapkamers waarvan één met vaste 
kast, toilet met fontein, badkamer v.v. douche, wastafel en aansluiting wasmachine, ruime bergkast 
met  cv-ketel, toegang naar woonkamer met openslaande deuren naar de achtertuin, semi open keu-
ken en een derde slaapkamer met vaste kast.

Voor het appartement staat een vrijstaande stenen berging v.v. licht en elektra.









Bijzonderheden

- energielabel C;

- drie slaapkamers;

- royale woonkamer;

- gelegen op de begane grond met achtertuin

  gelegen op het westen/noordwesten;

- gelegen in het centrum van Beverwijk;

- servicekosten € 152.41 per maand;

- vrijstaande stenen berging;

- het appartement is gelegen op loopafstand

  van het centrum en openbaar vervoer;

- de woning dient gemoderniseerd te worden;

- parkeervergunning bewoners: 1e €25,40

  per jaar;

- parkeervergunning bewoners : 2e en volgende

  €81,28 per jaar;

- parkeervergunning bezoekers €25,40 per jaar.

Deze informatie is door ons met de nodige 

zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt 

echter geen enkele aansprakelijkheid aan-

vaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid 

of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. 

Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn 

indicatief.
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LIJST VAN ZAKEN, KADASTER EN LOCATIE

Uittreksel uit de kadastrale kaart:

Kadastrale gemeente: Beverwijk;

sectie A, perceel: 9429 A-1 en 10779;

grootte 46 m²

Woning
Interieur
Verlichting, te weten:
- inbouwspots/dimmers  X
- opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers  X
- losse (hang)lampen  X
(Losse)kasten, legplanken, te weten:
- inbouwkast slaapkamer  X
- planken stookruimte  X
Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:
- gordijnrails  X
- gordijnen  X
- overgordijnen  X
- vitrages  X
- lamellen  X
- elektrische raamdecoratie  X
Vloerdecoratie, te weten:
- vloerbedekking  X
- kurkvloer  X
Keuken
Keukenblok (met bovenkasten)  X
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:
- kookplaat  X
Toilet met de volgende toebehoren:
- toilet met bril  X
Badkamer met de volgende toebehoren:
- douche/sunshower  X
- wastafel  X
Exterieur/installaties/veiligheid
(Voordeur)bel  X
(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie  X
Rookmelders  X
CV met toebehoren  X
(Klok)thermostaat  X
Warmwatervoorziening, te weten:
- via CV-installatie  X
Telefoonaansluiting/internetaansluiting  X
Tuin
Tuinaanleg/bestrating  X
Beplanting  X
Bebouwing
Kasten/werkbank in schuur  X





ERA Focus Makelaars Kennemerland
Rijksstraatweg 27
1969LB  Heemskerk
T  0251-342414
E  kennemerland@erafocus.nl
Patrick Jansen & Marc Wewer

Neem contact op met ons! U kunt ons bereiken op
de volgende manieren:

Heeft u nog vragen?

Bezoek onze website.
Stuur ons een e-mail.
Bel ons.


