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Braeck 3 Sint Pancras
Mooi centraal gelegen mogen wij u deze fraai 
gelegen vrijstaande woning met inpandige 
garage aanbieden op een mooi perceel eigen 
grond aan de achterzijde aan water gelegen. 
Deze fraaie woning is traditioneel gebouwd in 
1987 en onder andere voorzien van 
spouwmuren en betonvloeren. De sublieme plek 
centraal in het dorp maar ook op een steenworp 
afstand van de binnenstad van Alkmaar met al 
zijn voorzieningen zal voor velen een schot in de 
roos zijn! Echt een fraaie woning op een 
kindvriendelijke, centrale locatie met een volop 
groene tuin! Kom snel kijken en wij leiden u 
graag rond en vertellen u alles tijdens een 
bezichtiging ter plaatse.
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Indeling begane grond: via de entree bereikt u 
de ruime hal met hardhouten trapopgang naar 
de verdieping, meterkast met 6 groepen en 3 
fase aansluiting, toilet met fonteintje en toegang 
tot de straatgerichte woonkamer aan de 
voorzijde van de woning. Via de woonkamer met 
grote raampartijen kijkt u aan de voorzijde leuk 
weg de straat in. Aan de achterzijde heeft u ruim 
plek voor ene grote eettafel en treft u 
aansluitend de half open keuken. De keuken is 
voorzien van een luxe greep loos keukenblok 
(2016) in hoekopstelling welke is voorzien van 
diverse inbouwapparatuur waaronder een 
vaatwasser, 4-pits gaskookplaat (aansluiting 
inductie is aanwezig) met afzuigkap, 
combimagnetron en inbouwkoelkast. 
Aansluitend aan de keuken treft u de praktische 
bijkeuken welke u toegang geeft tot de inpandig 
bereikbare garage. De garage heeft aan de 
voorzijde dubbele houten openslaande deuren.




Indeling 1e verdieping: op de overloop 
aangekomen heeft u direct toegang tot maar 
liefst 4 slaapkamers. De badkamer zit aan de 
achterzijde van de woning en is onder andere 
voorzien van een ligbad, dubbel wastafel. 




Indeling 2e verdieping: de zeer riante bergzolder 
is via een vlizotrap te bereiken en heeft in de nok 
stahoogte. De bergzolder is over de volle 
breedte van de woning uitgevoerd.







Het dorp Sint Pancras biedt een hoogwaardig 
woonmilieu met veel ruimte en groen en met de 
dagelijkse voorzieningen om de hoek en goede 
uitgebreide voorzieningen in de directe nabijheid. 
Ook is de strand, bos en duin in de directe 
nabijheid te vinden. Niets voor niets een geliefde 
plaats om te wonen, net buiten de stad. 
Enthousiast geworden? Kom dan snel kijken bij 
deze verrassende woning.




Bijzonderheden/locatie aspecten:

- Fraaie tuin rondom met aan de achterzijde de 
ligging aan water;

- Achtertuin is gelegen op het Zuidwesten;

- Hardhouten kozijnen en hardhouten 
binnendeur kozijnen, vloeren van beton en 
spouwmuren;

- De woning is in 2019 buitenom geschilderd;

- De woning is voorzien van een voorlopig 
energielabel C;

- Aanvaarding in overleg.




Kenmerken:

Bouwjaar: 1987

Perceeloppervlakte: 322m²

Woonoppervlakte: 108m²

Gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte: 
23m²

Gebouw gebonden buitenruimte: 2m²

Externe bergruimte: 17m²

Inhoud: 478m³
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Plattegrond
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Plattegrond
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Plattegrond
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Plattegrond
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Kadastrale kaart
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Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - lamellen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Klok)thermostaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Lijst van zaken
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Blijft achter Gaat mee Ter overname

Beplanting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Lijst van zaken
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Gratis Waardecheque
Bent u voornemens een ander huis te kopen 
en wilt u weten wat uw eigen huis waard is?






Maak dan gebruik van onze waardecheque en lever 
deze in bij Van de Ridder Makelaars voor een gratis 
waardebepaling.




Uiteraard is het ook mogelijk om telefonisch of per 
email contact op te nemen.

Waardecheque
Ja, ik wil een gratis waardebepaling van mijn woonhuis.

Naam:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoon:

E - mail:

Locatie Broek op Langedijk

Marktplein 77a

1721 CK Broek op Langedijk

(Winkelcentrum Broekerveiling)




Tel. 0226 - 31 53 41

langedijk@riddermakelaars.nl

riddermakelaars.nl

Locatie Alkmaar

Geestersingel 18

1815 BA Alkmaar






Tel. 072 - 511 35 04

info@riddermakelaars.nl

riddermakelaars.nl
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ÚW AANKOOPMAKELAAR
Is deze woning toch niet helemaal de 
woning die u zoekt?




Ons kantoor bemiddelt ook als 
aankoopmakelaar!







Door deskundigheid, ervaring en marktkennis 
bespaart onze aankoopmakelaar u veel tijd. 
Bovendien krijgt u zekerheid en worden u veel 
werkzaamheden uit handen genomen. Onze 
courtage verdienen wij meestal dubbel en dwars 
voor u terug.




Ons inzicht in de waarde van de woning, mes-
scherpe en professionele onderhandelingen, 
commerciële en sociale vaardigheden en een 
professionele afwikkeling van alle zaken 
resulteren in een goede aankoop.




Het enige dat u hoeft te doen is bepalen of de 
woning en de buurt bij u passen. 





De rest regelen wij voor u!




De voordelen van het inschakelen van ons 
kantoor als "uw aankoopmakelaar":
 Wij weten sneller welke woningen er op de 

markt komen en houden u snel en continu op 

de hoogte van het nieuwe aanbod
 Onze aankoopmakelaars hebben inzicht in de 

waarde van de woning
 Onze 3 makelaars hebben lokale marktkennis
 Verrichten van nader onderzoek naar 

bestemmingsplannen, bouwkundige 

aspecten, juridische zaken, financiële situatie 

VVE etc.
 Scherpe en professionele onderhandelingen 

over prijs en overige voorwaarden, zoals 

financieringsvoorbehoud, overdrachtsdatum, 

roerende zaken, bouwkundige keuring
 Wij bieden u zekerheid en hulp bij het 

voorkomen van problemen
 Onze makelaars hebben jarenlange ervaring
 Wij zijn uw steun en toeverlaat en regelen 

alles van A tot Z
 Het kantoor zorgt voor een deskundige 

afwikkeling en nazorg
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Broek op Langedijk
Van de Ridder Makelaars

Marktplein 77a

1721 CK Broek op Langedijk

(Winkelcentrum Broekerveiling)




Tel. 0226-315 341

langedijk@riddermakelaars.nl
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Alkmaar
Van de Ridder Makelaars

Geestersingel 18 

1815 BA Alkmaar




Tel. 072-511 3504

info@riddermakelaars.nl
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Openingstijden

Ma t/m Wo

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

9:00 - 18:00

9:00 - 21:00

9:00 - 18:00

9:00 - 17:00

Donderdag-
avond 
koopavond!
6 dagen


per week


geopend!

www.riddermakelaars.nl


