
De Dalen 21, 1945 NC Beverwijk 
 

Prachtig gelegen eindwoning in kindvriendelijke wijk  
met eigen achterom en vrij uitzicht. 

Vraagprijs: € 389.000,- k.k. 
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Dit goed onderhouden hoekhuis is een ware droom voor iedereen die graag comfortabel 
en ruim wil wonen in een rustige omgeving. Zowel voor, achter als naast de woning 
bevindt zich een plantsoen waardoor u omringd wordt door groen.De gezellige woon-
eetkamer heeft veel lichtinval door de grote raampartijen aan de voor- en achterzijde 
van de woning. Hierdoor komt er veel natuurlijk licht naar binnen en ontstaat een 
ruimtelijk gevoel. Op de gehele begane grond ligt een parketvloer, het plafond is 
afgewerkt met geveegd stucwerk. Via de keuken heeft u toegang tot de achtertuin, waar 
u heerlijk kunt genieten van de zon en het buitenleven. 

Verder zijn er op de eerste verdieping 3 ruime slaapkamers, een vaste kast en een goed 
formaat badkamer met douche, bad, wastafelmeubel en toilet. Alle kozijnen op deze 
verdieping zijn voorzien van rolluiken. Net als de gevelbekleding en dakgoten zijn deze 
kozijnen van kunststof en daardoor onderhoudsvrij. Op de tweede verdieping vindt u op 
de voorzolder met dakraam de wasmachine-opstelling en CV installatie en een 4e 
slaapkamer met kunststof dakkapel. Door de aanwezigheid van een bergvliering boven 
de slaapkamer en knieschotten geniet u van extra bergruimte. 

Bleriotlaan is een populaire buurt gelegen in de wijk Meerestein in het hart van 
Beverwijk. De buurt staat bekend om zijn rustige straten, groene omgeving en 
gevarieerde architectuur. Het woonerf De Dalen is sinds jaar en dag geliefd en daarmee 
een ideale plek om te wonen voor gezinnen, starters en senioren. Het is een 
kindvriendelijke buurt met veel speelplaatsen. 

Winkelcentrum de Wijkerbaan met diverse winkels en horeca is op loopafstand. Een 
basisschool, middelbare scholen en verschillende sportfaciliteiten waaronder het 
Sportfondsenbad, vindt u ook allemaal in de nabijheid van deze leuke familiewoning. 
Amsterdam, Haarlem en Alkmaar zijn zowel met de auto als het openbaar vervoer goed 
te bereiken. Bovendien ligt dit huis op fietsafstand van strand, bos en duinen. 
 

 
Achtertuin met eigen achterom 
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Indeling 
 

Begane grond: Voortuin met looppad naar overkapte entree inclusief meterkast, hal met 
daarin keurig toilet en onderhoudsvrije trap naar de 1e verdieping, doorzon woon-
eetkamer met trapkast. De half open keuken met verlaagd plafond beschikt over een 
gaskookplaat, afzuigkap, combimagnetron en koel-vries combinatie. Via de keuken 
bereikt u de achtertuin met eigen achterom waarin zich een stenen berging bevindt. 

Eerste verdieping: Overloop met vaste kast, 3 ruime slaapkamers, nette badkamer 
voorzien van een toilet, douchecabine, bad en badkamermeubel.  

Tweede verdieping (bereikbaar via een vaste trap): Overloop met CV installatie en 
wasmachine-opstelling, dakraam, ruime lichte slaapkamer met dakkapel en praktische 
knieschotten voor extra berging, bergvliering.  

Bijzonderheden: 

- Rustige en kindvriendelijke ligging in een groene wijk; 
- Hoekwoning heeft t.o.v. een tussenwoning aan de voorzijde extra ruimte in 

zowel de woonkamer als de badkamer én slaapkamer op de 1e verdieping;  
- Voor- en achtertuin aangrenzend aan plantsoen dus veel privacy en vrij uitzicht;  
- Heerlijke zonnige achtertuin op het zuidwesten met eigen achterom; 
- Voor- en achtertuin opnieuw bestraat in 2018; 
- Gevelbekleding en kozijnen op 1e  etage van kunststof dus 

onderhoudsvriendelijk;  
- Voldoende parkeergelegenheid in de nabije omgeving; 
- Alle voorzieningen en uitvalswegen in de directe omgeving; 
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Kenmerken woning 
 

Woonoppervlakte:  ca. 109 m2 

Perceeloppervlakte:  ca. 148 m2 

Inhoud woning:   ca. 394 m3 

Aantal kamers:   5 (waarvan 4 slaapkamers) 

Bouwjaar:  1977 

Tuin:  - Voortuin: ca. 24 m2 
- Achtertuin ca. 66 m2 op het zuidwesten  

Berging:   Vrijstaande stenen berging v.v. elektra 

Verwarming:   C.V.-combiketel Remeha Avanta (2010, eigendom)  

Parkeren:   Voldoende parkeergelegenheid, openbaar parkeren 

Energielabel:    C 

Isolatie:   Gevelisolatie, dubbel glas 

Kozijnen:   Begane grond: houten kozijnen met dubbel glas 
1e verdieping: kunststof kozijnen met HR++ glas v.v. 
elektrische rolluiken en horren 

Vloeren: Betonnen vloeren 

 

  

 

  



De Dalen 21 Beverwijk 

 

4 

Aanvullende gegevens 
 

Asbestclausule: 

De onroerende zaak is in een periode gebouwd waarin het gebruik van asbest was 
toegestaan. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond 
van milieuwetgeving speciale maatregelen worden genomen. Koper verklaart hiermee 
bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid 
van enig asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien. 

Ouderdomsclausule: 

Kopers verklaren ermee bekend te zijn dat de woning inmiddels ca. 46 jaar oud is. Dit 
betekent dat de eisen die aan bouwkwaliteit gesteld mogen worden, lager liggen dan bij 
nieuwe woonhuizen. Kopers aanvaarden alle in verband daarmee voorzienbare en/of te 
verwachten tekortkomingen van het onroerend goed, in het bijzonder wat betreft de 
fundering, gevels, leidingen voor elektriciteit, gas en water, de riolering, lozingen, 
daken, eventuele installaties en de aanwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht, 
ook voor zover die een tijdelijke belemmering kunnen zijn voor het normale gebruik in 
de zin van artikel 7:17 BW. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet 
belemmerend te werken op het woongebruik. 

Bouwkundige keuring: 

Magister Makelaars raadt geïnteresseerden altijd aan een bouwkundige keuring van de 
woning te laten uitvoeren voor het tekenen van de koopovereenkomst. 

Toelichtingsclausule Meetinstructie  

De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. Hoewel wij de woning met veel zorg 
hebben opgemeten kan het zijn dat er verschillen zijn in de afmetingen. Noch verkoper 
noch de makelaar accepteert enige aansprakelijkheid voor deze verschillen. De 
maatvoeringen worden door ons gezien als zuiver indicatief. Indien de exacte 
maatvoering voor u van belang is, raden wij u aan de maten zelf te (laten) meten. 

  
  



De Dalen 21 Beverwijk 

 

5 

Plan een bezichtiging 
 

Wij informeren u graag uitgebreid over deze prachtig gelegen eindwoning in een 
kindvriendelijke wijk. Wij vertrouwen erop dat deze brochure aanleiding zal zijn een 
bezichtiging in te plannen. De bezichtigingen starten zaterdag 4 maart.  

Neem contact met ons via:  

info@magister-makelaars.nl  

of telefonisch 06 – 4477 0752. 

 
 

Biedlogboek 
 
Magister Makelaars hecht veel waarde aan een transparant verkoopproces waarin 
iedere aspirant-koper - met of zonder aankoopmakelaar - gelijke kansen krijgt en onder 
dezelfde voorwaarden meedoet aan biedingen. Daarom kunt u uw bod op De Dalen 21 
uitsluitend plaatsen via onze website op https://magister-makelaars.nl/biedformulier 

Alle biedingen van kandidaat-kopers worden via dit biedformulier automatisch 
vastgelegd in een geanonimiseerd biedlogboek. Het biedlogboek is na afloop van de 
bedenktijd en/of ontbindende voorwaarden beschikbaar voor kandidaat-kopers. 
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Foto impressie 
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Kadastrale gegevens  

 
Adres: De Dalen 21, 1945 NC te Beverwijk 

Wijk aan Zee en Duin, sectie B, nummer 8523, grootte 1 a en 48 ca 
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Omgevingskaart  
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Plattegronden 
 

Begane grond 
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1e verdieping 
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2e verdieping 
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Externe berging 
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Bijlage: Lijst van roerende zaken 

 
 Blijft 

achter 
Gaat 
mee 

Overname 
(mogelijk) 

N.v.t. 

Buiten     
Tuinaanleg/bestrating/beplanting X    
Buitenverlichting X    
Tijd- of 
schemerschakelaar/bewegingsmelder 

   X 

Tuinhuisje/buitenberging    X 
Vijver    X 
Broeikas    X 
Vlaggenmast    X 
     
Woning     
Alarminstallatie    X 
Schotel    X 
(Voor)deurbel  X   
Rookmelders X    
Veiligheidssloten en overige 
inbraakpreventie X    

Rolluiken/zonwering buiten te 
weten: 
Slaapkamers op 1e verdieping/  
Zonnescherm achtergevel 
Zonwering Velux dakraam 

X    

Vliegenhorren maatwerk 1e en  
2e verdieping X    

Rolhordeur achterdeur X    
Raamdecoratie, te weten:     
Gordijnrails benedenverdieping  
en 1e verdieping  X    

Rolgordijnen benedenverdieping X    
Vitrages benedenverdieping  
en 1e verdieping X    

Lamellen 1e verdieping X    
     
Vloerdecoratie, te weten:     
Vloerbedekking/Laminaat 1e 
verdieping X    

Parketvloer benedenverdieping X    
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Overname 
(mogelijk) 

N.v.t. 

Warmwatervoorziening / CV     
CV met toebehoren X    
Close-in boiler    X 
Geiser    X 
Thermostaat X    
Mechanische ventilatie/luchtbehandeling    X 
Airconditioning    X 
Open haard, houtkachel     
(Voorzet) open haard met/zonder 
toebehoren    X 

Allesbrander    X 
Kachels    X 
Gashaard    X 
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:     
Keukenmeubel X    
Combimagnetron X    
Gaskookplaat X    
Afzuigkap vlakscherm X    
Koelkast/vriezer X    
Wasmachine  X   
Wasdroger  X   
Verlichting, te weten:     
Inbouwverlichting/dimmers X    
Opbouwverlichting huiskamer  X   
Opbouwverlichting overige ruimten X    
(Losse) kasten, legplanken, te weten:     
Losse kast in trapkast X    
Kastenwand in slaapkamers 1e verdieping X    
Werkbank in schuur/garage    X 
Legplanken 1e en 2e verdieping X    
Badkamerkast X    
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Overname 
(mogelijk) 

N.v.t. 

Sanitaire voorzieningen     
Badkameraccessoires X    
Wastafel(s) X    
Toiletaccessoires    X 
Veiligheidsschakelaar wasautomaat X    
Verhoging tbv wasmachine/ lekbak 
met afvoer X    

Overige zaken, te weten:     
Schilderijophangsysteem    X 

 
 
Losse bijlagen bij deze brochure: 

 Energielabel 
 NEN2580 meetrapport 
 Vragenlijst over de woning ingevuld door verkoper 
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De Dalen 21 

1945 NC Beverwijk 

Vraagprijs: € 389.000,- k.k. 


