
Prinses Beatrixlaan 36, 1911 HS Uitgeest 
 

Verrassend ruime twee-onder-een-kapwoning  
met grote tuin rondom en dubbele garage. 

Vraagprijs: € 459.000,- k.k. 

 

  

info@magister-makelaars.nl
06 - 4477 0752
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Deze karakteristieke twee-onder-een-kapwoning (1968) beschikt over een lichte 
doorzonwoonkamer met aan 3 zijden grote raampartijen, een open keuken, kelderkast, 
4 slaapkamers, een vaste trap naar de grote zolderverdieping, een balkon op de eerste 
etage, een dakkapel aan de achterzijde van de woning én een dubbele garage! 
Voldoende berging en parkeerruimte dus, maar ook de mogelijkheid om een praktijk- of 
kantoorruimte te realiseren met een eigen ingang. De woning biedt meer mogelijkheden 
tot herindeling en uitbreiding, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een extra dakkapel 
aan de voorzijde van de woning waardoor een extra slaapkamer op de 2e verdieping 
gerealiseerd kan worden.  

Groot pluspunt aan de woning is de royale perceelgrootte van maar liefst 295 m2. De 
tuin ligt aan de voor- zij- en achterzijde van de woning dus u kunt altijd wel ergens van 
de zon genieten. De zijtuin is gelegen op het oosten.   

De prachtige locatie, in de wijk De Koog, de groenste buurt van Uitgeest, vlakbij het 
station, bushalte, basisschool en diverse uitvalswegen bevestigt het unieke karakter van 
deze woning. Amsterdam, Haarlem en Alkmaar zijn zowel met de auto als de trein goed 
te bereiken. In de omgeving van de woning treft u veel sportfaciliteiten aan zoals een 
openluchtzwembad, voetbalvelden, korfbalvelden, tennispark, zeilschool, gymzaal en 
hockeyvelden. Winkels, restaurants en medische faciliteiten zijn ook binnen handbereik.  

Ook aan natuurliefhebbers heeft Uitgeest veel te bieden. Zo is er een eigen natuur- en 
watersportgebied, het Uitgeestermeer en heeft Uitgeest zijn eigen jachthaven. Het 
beschermde Noord-Hollands Duinreservaat ligt op fietsafstand en de badplaatsen 
Bakkum, Wijk aan Zee en Egmond zijn eenvoudig met de auto te bereiken. 

 
Zijaanzicht woning januari 2022 voordat rioolwerkzaamheden startten 
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Indeling 
 

Begane grond: Entree (tochtportaal), meterkast, hal, toilet voorzien van wandcloset, 
kelderkast. De gezellige doorzonwoonkamer heeft aan 3 zijden grote raampartijen. De 
tuingerichte open keuken is voorzien van een inductiekookplaat, afzuigkap, oven, 
magnetron en vaatwasser. Via de keuken bereikt u de riante tuin die rondom het huis 
loopt en waarin zich de dubbele garage bevindt.  

Eerste verdieping: Overloop, twee ruime slaapkamers met inbouwwandkasten en 1 
kleinere slaapkamer met wasmachineaansluiting en balkon. De nette, royale badkamer 
aan de voorzijde van de woning is voorzien van een ligbad, toilet, aparte douche en 
badkamermeubel. 

Tweede verdieping: Vaste trap naar de overloop, CV-ruimte, inbouwkast, knieschotten 
rondom, dakkapel achterzijde woning en een 4e grote slaapkamer nu ingericht als 
werkkamer.  

Bijzonderheden: 

- Karakteristieke, twee-onder-een-kapwoning in een van de meest groene buurten 
van Uitgeest; 

- Dubbele garage; 
- Groot perceel van 295 m2 met een tuin rondom de woning dus veel privacy; 
- Gelegen aan een rustige weg; 
- Mogelijkheid tot toevoeging dakkapel waardoor een extra slaapkamer 

gerealiseerd kan worden op de 2e verdieping; 
- Mogelijkheid tot realisatie van een praktijk/kantoorruimte; 
- Gezellige en kindvriendelijke wijk met alle voorzieningen en uitvalswegen in de 

directe omgeving; 
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Kenmerken woning 
 

Woonoppervlakte:  ca. 142 m2 

Perceeloppervlakte:  ca. 295 m2 

Inhoud woning:   ca. 494 m3 

Aantal kamers:   5 (waarvan 4 slaapkamers) 

Bouwjaar:  1968 (oplevering mei 1971)  
traditionele bouw met gemetselde binnenmuren 

Tuin:    ca. 196 m2  

Garage:   Dubbele, vrijstaande stenen garage v.v. elektra 

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

Parkeren:   Dubbele garage gelegen in achtertuin met oprit 

Energielabel:    E (definitief) 

Kozijnen:    Houten kozijnen, op zolder aluminium in een stelkozijn 

Meterkast:  verouderd, 7 groepen 

 

Verkoper heeft een asbestinventarisatie en bouwkundige keuring laten uitvoeren. Deze 
treft u aan als bijlagen bij deze brochure.  
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Plan een bezichtiging 
 

Wij informeren u graag uitgebreid over deze fantastische twee-onder-een-kapwoning 
met tuin rondom en dubbele garage. 

Wij vertrouwen erop dat deze brochure voor u aanleiding zal zijn een bezichtiging in te 
plannen. Om alle geïnteresseerden gelijke kansen te bieden kunt u dit uitsluitend doen 
op onze website via deze link: https://magister-makelaars.nl/plan-bezichtiging 

Wij hebben de volgende dagdelen ingepland voor bezichtigingen. Elke bezichtiging duurt 
een kwartier. U ziet in de online agenda precies welke tijden er nog beschikbaar zijn.   
 
 woensdag 16 maart 18:00 - 21:00 uur 
 zaterdag 19 maart 11:00 - 15:00 uur 
 maandag 21 maart 18:00 - 21: 00 uur 

 
 

Online bieden 
 
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 zullen de biedingen op de 
Prinses Beatrixlaan 36 online plaatsvinden, via ons eigen biedsysteem. U kunt zien wat 
andere geïnteresseerden bieden en uw eigen bod zo vaak als u wilt verhogen of de 
ontbindende voorwaarden aanpassen.  

Uitgebreide informatie over dit unieke biedproces vindt u op https://magister-
makelaars.nl/online-bieden 

Indien u wilt deelnemen aan het bieden kunt u dit na de bezichtiging via een e-mail aan 
info@magister-makelaars.nl laten weten. U ontvangt dan een link naar de 
biedomgeving, een gebruikersnaam en een wachtwoord.  
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Foto impressie 
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Kadastrale gegevens  

 
Adres: Prinses Beatrixlaan 36, 1911 HS te Uitgeest 

Gemeente Uitgeest, Sectie B, Perceelnummer 5141, grootte 2 a en 61 ca 

en Sectie B perceelnummer 8275, grootte 34 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 - garages 
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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 
Vul evt. andere zaken in    X 
Woning     
Alarminstallatie    X 
Schotel/antenne    X 
Brievenbus X    
(Voor)deurbel X    
Rookmelders X    
Veiligheidssloten en overige 
inbraakpreventie X    

Rolluiken/zonwering buiten 1e + 2e 
etage voorzijde    X 

Zonwering binnen X    
Vliegenhorren X    
Vul evt. andere zaken in    X 
Raamdecoratie, te weten:     
Gordijnrails begane grond, 1e etage X    
Gordijnen begane grond, 1e etage  X   
Rolgordijnen alle etages X    
Vitrages     X 
Jaloezieën / luxaflex begane grond X    
Vul evt. andere zaken in    X 
Vloerdecoratie, te weten:     
Vloerbedekking/Linoleum alle etages X    
Parketvloer/laminaat begane grond, 
1e en 2e etage    X 

Vul evt. andere zaken in    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 
Quooker    X 
Vul evt. andere zaken in    X 
Open haard, houtkachel     
(Voorzet) open haard met/zonder 
toebehoren    X 

Allesbrander    X 
Kachels    X 
Gashaard    X 
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:     
Keukenmeubel X    
(Combi)magnetron X    
Gaskookplaat/keramisch/inductie/fornuis X    
Oven X    
Vaatwasser X    
Afzuigkap/schouw X    
Koelkast/vrieskist X    
Wasmachine 1e etage X    
Wasdroger    X 
Extra koelkast 2e etage X    
Verlichting, te weten:     
Inbouwverlichting/dimmers     
Opbouwverlichting     
Vul evt. andere zaken in     
(Losse) kasten, legplanken, te weten:     
Losse kasten slaapkamers X    
Boeken/legplanken X    
Werkbank in schuur/garage X    
Bureaus 2e etage X    
Spiegelwanden     
Vul evt. andere zaken in     
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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 
Waterslot wasautomaat    X 
Sauna Vul in met/zonder toebehoren    X 
Vul evt. andere zaken in    X 
Telefoontoestel / -installatie     
Telefoontoestellen  X   
Telefooninstallatie begane grond, 2e 
etage X    

Vul evt. andere zaken in X    
Voorzetramen/radiatorfolie etc., te 
weten:     

Radiatorafwerking    X 
Voorzetramen    X 
Isolatievoorzieningen    X 
Vul evt. andere zaken in    X 
Overige zaken, te weten:     
Schilderij-ophangsysteem    X 
Vul evt. andere zaken in    X 

 
Losse bijlagen bij deze brochure: 

 Energielabel 
 NEN2580 meetrapport 
 Vragenlijst over de woning ingevuld door verkoper 
 Bouwkundig rapport 
 Asbestinventarisatie 
 Rapport n.a.v. rioolwerkzaamheden gemeente 
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Prinses Beatrixlaan 36 

1911 HS Uitgeest 

Vraagprijs: € 459.000,- k.k. 


