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KENMERKEN

Soort


Type


Kamers


Woonoppervlakte


Inhoud

bovenwoning


appartement


3


62 m²


207 m³

Bouwjaar


Opslag


Garage


Verwarming


Isolatie

2008


berging


parkeerplaats


c.v.-ketel


volledig geisoleerd



OMSCHRIJVING

In het prachtige appartementencomplex 
'Groeterstaete' is één van de appartementen nu voor 
verkoop beschikbaar gekomen! 

Het appartement is gelegen in Groet, een 
buurtschap gelegen nabij Schoorl, Bergen en 
Alkmaar. De regio is zeer geliefd bij toeristen uit 
binnen- en buitenland, die het strand, de duinen, de 
bossen en de uitgestrekte bollenvelden waarderen. 
Niet alleen wandelaars en fietsers kunnen hier uit de 
voeten, ook zijn er uitstekende mogelijkheden voor 
mountainbikers en ruiters. 




In Groet zijn maar liefst 5 restaurants en meerdere 
leuke terrassen te vinden voor een heerlijke lunch of 
een diner op brasserie- en culinair niveau. Vanuit het 
appartementencomplex loopt u binnen enkele 
minuten het uitgestrekte bos en duingebied van 
Schoorl in. 

Door het recente bouwjaar en de moderne 
afwerking hoeft u aan het appartement niets te 
doen; zelfs de aanwezige meubels en inventaris 
blijven achter.




Indeling

Vanuit de centrale hal met trappenhuis en 
liftinstallatie komt u op de eerste verdieping. Aan de 
achterzijde van het complex is een afgesloten 
parkeerterrein (met een eigen parkeerplaats) en is er 
een gezamenlijke  fietsenberging.




1e verdieping

Entree met meterkast en de ruime toiletruimte met 
fonteintje. Vanuit de hal is de woonkamer te 
bereiken. Bij binnenkomst in de woonkamer valt 
direct de ruimte op, die wordt versterkt door het 
vele lichtinval door de grote ramen aan de voorzijde 
en het Frans balkon. De architect heeft de open 
keuken in een aparte hoek geplaatst, zodat u vanuit 
de woonkamer niet direct op het aanrecht kijkt. 

De keuken heeft een L-vormige opstelling en is 
voorzien van een natuurstenen aanrechtblad en 

diverse inbouwapparatuur; zoals een gaskookplaat 
met afzuigkap, een koelkast met vriesvak, een 
combi-oven en een vaatwasser. Naast de keuken is 
een praktische inpandige berging, waar de CV ketel 
hangt en de aansluitingen zijn voor de wasmachine 
en de wasdroger. De vloeren in de hal, woonkamer 
en de keuken zijn afgewerkt met mooie 
antracietkleurige natuursteen.




Het appartement heeft twee slaapkamers; een 
tweepersoons slaapkamer aan de voorzijde en een 
kleinere slaapkamer, geschikt voor een boxspring en 
een hoogslaper. Beide slaapkamers hebben een 
hoogwaardige laminaatvloer en directe toegang tot 
de luxe badkamer, welke is voorzien van 
vloerverwarming, een duo inloopdouche, een brede 
wastafel met twee kranen en twee spiegels. De 
kleurstelling van de badkamer in diverse grijstinten 
en de gekozen hoogwaardige materialen zullen u 
zeker aanspreken.




Bijzonderheden

Bouwjaar: 2008. Gebruiksoppervlakte wonen: ca. 62 
m2. 

- Modern 3-kamer recreatie-appartement, 
gemeubileerd en gestoffeerd;

- Parkeerplaats en fietsenberging aan de achterzijde 
van het complex gelegen;

- Door de aanwezigheid van een lift geschikt voor 
alle leeftijdsgroepen;

- Luxe keuken en badkamer; algehele afwerking is 
bijzonder goed;

- De reeds aanwezige stoffering en meubels zijn 
inclusief en voldoen goed aan de wensen van de 
hedendaagse toerist (o.a. boxspring bedden, 
flatscreen TV etc.);

- De maandelijkse servicekosten;  bedragen € 150,- 
per maand;

- Geen verplichte verhuur via organisatie;

- Uitstekende belegging.



OMSCHRIJVING

In dem schönen Appartementkomplex 
'Groeterstaete' ist eine der Wohnungen, die jetzt 
zum Verkauf stehen! 

Die Wohnung befindet sich in Groet, einem Weiler in 
der Nähe von Schoorl, Bergen und Alkmaar. Die 
Region ist bei Touristen aus dem In- und Ausland 
sehr beliebt, die den Strand, die Dünen, die Wälder 
und die ausgedehnten Zwiebelfelder schätzen. Nicht 
nur Wanderer und Radfahrer können sich hier 
vergnügen, auch für Mountainbiker und Reiter gibt 
es hervorragende Möglichkeiten. 




In Groet gibt es nicht weniger als 5 Restaurants und 
mehrere schöne Terrassen für ein leckeres Mittag- 
oder Abendessen auf Brasserie-Niveau. Von der 
Wohnanlage aus können Sie in wenigen Minuten in 
die ausgedehnten Wälder und Dünen von Schoorl 
wandern.

Da die Wohnung erst vor kurzem gebaut und 
modern ausgestattet wurde, müssen Sie nichts an 
der Wohnung verändern; sogar die vorhandenen 
Möbel und das Inventar werden zurückgelassen.




Layout

Von der zentralen Halle mit Treppenhaus und 
Aufzug gelangt man in den ersten Stock. Auf der 
Rückseite des Komplexes befindet sich ein 
geschlossener Parkplatz (mit Privatparkplatz) und es 
gibt einen gemeinsamen Fahrradraum.




1. Stockwerk

Eingang mit Zählerschrank und die geräumige 
Toilette mit Handwaschbecken. Vom Flur aus gelangt 
man in das Wohnzimmer. Beim Betreten des 
Wohnzimmers fällt sofort der große Raum auf, der 
durch das natürliche Licht der großen Fenster an der 
Vorderseite und des französischen Balkons 
aufgewertet wird. Der Architekt hat die offene Küche 
in einer separaten Ecke platziert, so dass man vom 
Wohnzimmer aus nicht direkt auf den Tresen schaut. 
Die Küche ist L-förmig angelegt und mit einer 

Arbeitsplatte aus Naturstein und verschiedenen 
Geräten wie einem Gasherd mit Dunstabzug, einem 
Kühlschrank mit Gefrierfach, einer Mikrowelle und 
einem Geschirrspüler ausgestattet. Neben der Küche 
befindet sich ein praktischer Abstellraum, in dem der 
Heizkessel hängt und die Anschlüsse für die 
Waschmaschine und den Trockner vorhanden sind. 
Die Böden im Flur, im Wohnzimmer und in der 
Küche sind mit schönem anthrazitfarbenem 
Naturstein ausgelegt.




Die Wohnung verfügt über zwei Schlafzimmer: ein 
Schlafzimmer mit Doppelbett an der Vorderseite und 
ein kleineres Schlafzimmer, das für ein 
Boxspringbett und ein Hochbett geeignet ist. Beide 
Schlafzimmer haben einen hochwertigen 
Laminatboden und direkten Zugang zum luxuriösen 
Badezimmer, das mit Fußbodenheizung, einer 
begehbaren Doppeldusche, einem breiten 
Waschbecken mit zwei Armaturen und zwei Spiegeln 
ausgestattet ist. 




Einzelheiten

Baujahr: 2008. Wohnnutzfläche: ca. 62 m2. 

- Moderne 3-Zimmer-Ferienwohnung, möbliert und 
gepolstert;

- Parkplatz und Fahrradabstellraum auf der 
Rückseite des Komplexes;

- Durch das Vorhandensein eines für alle 
Altersgruppen geeigneten Aufzugs;

- Luxuriöse Küche und Badezimmer; die 
Verarbeitung ist insgesamt sehr gut;

- Die vorhandenen Polster und Möbel werden 
übernommen und entsprechen den Bedürfnissen 
der heutigen Touristen (z. B. Boxspringbetten, 
Flachbildfernseher usw.);

- Die monatlichen Servicekosten betragen € 150,- pro 
Monat;

- Keine obligatorische Anmietung über eine 
Organisation;

- Ausgezeichnete Investition.
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DVA MAKELAARS

DVA Makelaars staat voor Dapper & van 
Aalst Makelaars Alkmaar. Tineke Dapper en 
Pascal van Aalst zijn met hun makelaars-
kantoor in Alkmaar al ruim 12,5 jaar actief 
in Alkmaar, Bergen, Schoorl, Heiloo en 
Heerhugowaard. 




Met oprechte aandacht voor Mensen en 
Huizen onderscheiden Tineke en Pascal 
zich van de andere makelaars in Alkmaar 
en omgeving. Bent u op zoek naar een 
Makelaar in Alkmaar, waarbij u persoon-
lijke aandacht en een goede service 
belangrijk vindt, dan zit u bij deze NVM 
makelaar goed. 




Meer dan 200 klanten hebben reeds ons 
makelaarskantoor een beoordeling 
gegeven op Funda, waarbij het gemiddelde 
cijfer een 9,0 is! Hier zijn we trots op. 

Ook benieuwd naar onze aanpak? 

Wij komen graag met u in contact.

DVA Makelaars	|	James Wattstraat 32 A, 1817 DC  Alkmaar

072- 520 20 51	|	info@dvamakelaars.nll  |  dvamakelaars.nl

REFERENTIES

“Zeer goed bereikbaar. Maar wat wij vooral erg fijn vonden was de 
menselijke benadering en het werk uit handen nemen. En de super 
snelle verkoop natuurlijk!”. 



 Dhr. Dingerdis – Alkmaar

10

“Contact verliep soepel en altijd snelle reactie via de mail. Verkoop als 
prettig ervaren en vanwege het kleine team voel je je echt een klant.” 



 Dhr. Bakker – Heerhugowaard
9,0

“Een hele fijne en professionele makelaar. Laagdrempelig in omgang 
maar met een hoge kwaliteit. Zeker een aanrader!”



 Mevr. S. Ruiter - Alkmaar
8,8



ALGEMENE INFORMATIE

Allereerst hartelijk dank voor uw getoonde interesse 
in deze woning. Deze verkoopbrochure is met 
zorgvuldigheid samengesteld op basis van door de 
verkoper(s) (en/of derden) verstrekte informatie. 
Aan deze informatie kunnen noch jegens de 
makelaar, noch jegens de verkoper rechten worden 
ontleend.




De koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle 
zaken die voor hem van belang zijn en kan zich 
nimmer beroepen op de onbekendheid met feiten 
die hij zelf had kunnen waarnemen of die 
herkenbaar waren uit de openbare registers. 




Wij adviseren u om uw eigen NVM (aankoop) 
makelaar te raadplegen die u kan begeleiden bij de 
aankoop van de woning. 





BIEDING

Alle door DVA Makelaars en de verkoper verstrekte 
informatie moet uitsluitend worden gezien als een 
uitnodiging tot nader overleg dan wel tot het 
uitbrengen van een bod. 




Een koopovereenkomst is ontstaan wanneer beide 
partijen de koopakte hebben ondertekend. Voor dat 
moment is het nog mogelijk dat eventueel later 
uitgebrachte (hogere of betere) voorstellen worden 
voorgelegd aan de verkopende partij. De verkopende 
partij mag een hoger of beter voorstel dan nog wel 
accepteren. 




De verkoper acht zich gerechtigd tot het aanhoren 
van meerdere biedingen. Indien er min of meer 
gelijktijdig door verschillende gegadigden een 
bieding wordt gedaan, is de verkoper gerechtigd over 
te gaan tot een inschrijving. Alle partijen mogen dan 
een eindvoorstel uitbrengen. 




Het doen van een bieding betekent niet automatisch 
dat u er rechten aan kunt ontlenen. De verkoper stelt 
uitdrukkelijk, dat een verkoop niet eerder tot stand 
komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken 
(prijs), maar ook over details (zoals oplevering, 
voorwaarden, roerende zaken  etc.) overeen-
stemming is bereikt. De verkoper behoudt zich te 
allen tijden het recht van gunning voor. 





 MEETINSTRUCTIE


 DVA makelaars heeft koper(s) een meetcertificaat ter


informatie aangeboden. Na mondelinge 
overeenstemming wordt de koper(s) van de woning

in de gelegenheid gesteld het gekochte binnen de 3 
dagen bedenktermijn zelf in te (laten) meten indien 
de koper(s) dat wenst.

De maten genoemd in de geleverde plattegronden 
zijn indicatief, er kunnen geen rechten aan ontleend 
worden. Ook kunnen in de plattgronden de 
indelingen afwijken van de werkelijkheid.




Zowel DVA makelaars als de verkopers van deze 
woning aanvaarden geen aansprakelijkheid voor 
eventueel later geconstateerde afwijkingen in de in 
het meetcertificaat opgegeven (woon) oppervlakten 
en inhoud alsmede afwijkingen in de plattegronden.




KOOPAKTE

Behoudens nadere afspraken gelden de 
standaardregels, zoals deze voorkomen in de 
modelkoopakte die is opgesteld door de 
Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). 
Eventueel door de koper te maken voorbehouden 
(zoals het verkrijgen van een hypotheek of een 
bouwkundige keuring) worden alleen vermeld als 
deze in de onderhandelingen zijn afgesproken.




Indien de woning is gebouwd voor 1995 zal in de 
koopakte een standaard ouderdoms- en 
asbestclausule worden opgenomen. 





WWFT / MOT

De overheid heeft sinds juli 2018 de makelaars de rol 
gegeven van poortwachter. Op basis van de Wet ter 
voorkoming van witwassen en financieren van 
terrorisme (Wwft) is DVA makelaars verplicht al haar 
klanten (zowel koper- als verkoper) te identificeren 
en de identiteit te verifiëren. 




Indien de woning met meer dan € 15.000,- aan eigen 
middelen wordt gekocht zijn wij verplicht u te vragen 
naar de herkomst van het geld waarmee u de woning 
betaalt. Dit omdat we van de wetgever moeten 
vaststellen dat u met uw aankoop geen geld wilt 
witwassen. 




Wij zijn verplicht een melding te doen bij de FIU als 
we een vermoeden hebben van een (voorgenomen) 
ongebruikelijke transactie (MOT) of indien wij geen 
reële verklaring van u krijgen over de herkomst van 
de gelden. Het verzoek om deze informatie is niet 
strijdig met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG).



DVA Makelaars | James Wattstraat 32 A | 1817 DC  Alkmaar | 072 – 520 20 51 | info@dvamakelaars.nl 


