
Wethouder C. Kromstraat 1, 1911 HG Uitgeest 
 

Instapklare gemoderniseerde hoekwoning v.v. zonnepanelen 
met garage en diepe, zonnige achtertuin. 

Vraagprijs: € 429.000,- k.k. 
Start bieden: € 425.000 k.k. 
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Deze prachtige gerenoveerde hoekwoning uit 1959 kunt u zo betrekken! De woning is 
de afgelopen jaren flink onder handen genomen en werkelijk een plaatje! Zo is de 
woning gestuukt, zijn diverse radiatoren vervangen, er is een nieuwe Cv-ketel geplaatst, 
de meterkast is gemoderniseerd, alle elektra is vervangen, er zijn zonnepanelen 
geïnstalleerd en de gehele woning is geschilderd en geïsoleerd. Kortom, dit huis is met 
liefde verbouwd, stijlvol ingericht en voldoet aan alle hedendaagse eisen. 

De begane grond is voorzien van een prachtige doorlopende PVC vloer en de ramen aan 
de voor- zij- en achterzijde zorgen voor veel lichtinval in de woning. De aanwezigheid 
van een open haard geeft een gezellige sfeer. Er is een luxe moderne open keuken met 
inbouwapparatuur. Deze geeft toegang tot de heerlijke 21 m diepe tuin op het 
zuidwesten met kweek/broeikas. Hier vindt u tevens de grote garage, het overdekte 
terras en een houten berging. 

Verder zijn er op de eerste verdieping 3 ruime slaapkamers, een wasruimte en een 
moderne badkamer met inloopdouche. Op de tweede verdieping kan een vierde 
slaapkamer gerealiseerd worden. Hier is het dak volledig geïsoleerd en er zijn twee 
dakvensters geplaatst zodat ook deze ruimte licht en uitnodigend is.  

Het centrum van Uitgeest met diverse winkels en horeca is op loopafstand. Er zijn 
meerdere basisscholen en verschillende sportclubs in de nabijheid. Amsterdam, 
Haarlem en Alkmaar zijn zowel met de auto als het openbaar vervoer goed te bereiken. 
Uitgeest ligt op fietsafstand van strand, bos en duinen en watersportliefhebbers kunnen 
terecht op het Uitgeester- en Alkmaardermeer. 

 

 
Luchtfoto van perceel, woning en bijgebouwen 
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Indeling 
 

Begane grond: Entree, hal met daarin keurig en modern toilet (2021), meterkast, 
kelderkast en onderhoudsvrije trap naar de 1e verdieping. De gezellige woon-eetkamer 
heeft een strakke open haard en een glad gestuukt plafond met platte plafondplint. Op 
de gehele begane grond ligt een doorlopende grijze PVC vloer. De hoogglans witte open 
keuken (2017) is voorzien van een inductiekookplaat, afzuigkap, combimagnetron, koel-
vries combinatie en vaatwasser. Via de keuken bereikt u de riante zonnige achtertuin 
waarin zich de garage, berging en overdekt terras bevindt.  

Eerste verdieping: Overloop, nette badkamer (2017) voorzien van een toilet, 
inloopdouche en badkamermeubel met brede wasbak. 3 slaapkamers waarvan 1 thans 
ingericht als inloopkast. De oorspronkelijke badkamer is omgebouwd tot wasruimte. In 
de wasruimte ligt nog de originele granito vloer. 

Tweede verdieping: Vaste trap naar de volledig geïsoleerde zolderverdieping met aan 
beide zijden een nieuw dakvenster. Deze etage wordt momenteel gebruikt als berging 
maar er kan gemakkelijk een slaapkamer gerealiseerd worden. Ook vindt u hier de CV-
opstelling plus de omvormer van de zonnepanelen.  

Bijzonderheden: 

- Instapklare gemoderniseerde en goed afgewerkte hoekwoning;  
- Energiezuinig door isolatiemaatregelen en de aanwezigheid van 10 

zonnepanelen; 
- Toilet, keuken en badkamer recent vernieuwd; 
- Vrijstaande stenen garage van maar liefst 10,5m diep; 
- Groot perceel van 310 m2 met een verzorgde, zonnige tuin op het zuidwesten 

met daarin een gezellig overdekt terras v.v. verlichting en kas; 
- Gelegen aan een doodlopende weg in het gezellige Oude Dorp van Uitgeest; 
- Alle voorzieningen en uitvalswegen in de directe omgeving; 
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Kenmerken woning 
 

Woonoppervlakte:  ca. 105 m2 

Perceeloppervlakte:  ca. 310 m2 

Inhoud woning:   ca. 378 m3 

Aantal kamers:   5 (waarvan 4 slaapkamers) 

Bouwjaar:  1959 

Tuin:  - Voortuin: ca. 36 m2 
- Achtertuin ca. 126 m2 op het zuidwesten  

Garage:   Vrijstaande stenen garage v.v. elektra 

Berging:   Vrijstaande houten berging v.v. elektra 

Verwarming:   C.V.-combiketel Atag (2018, eigendom) 
    Diverse radiatoren recent vervangen. 

Parkeren:   Oprit op eigen grond 

Energielabel:    B (definitief) 

Isolatie:   Dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie 

Zonnepanelen:  10 stuks, opbrengst jaarlijks ca. 3.200 kWh 

Kozijnen:   Houten kozijnen met dubbel glas 
Slaapkamers achterzijde woning en voorzijde 
ouderslaapkamer v.v. rolluiken 

Elektra:  Moderne installatie met ruim voldoende groepen, 
vervangen in 2017  
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Plan een bezichtiging 
 

Wij informeren u graag uitgebreid over deze instapklare gemoderniseerde hoekwoning 
v.v. zonnepanelen met garage en diepe, zonnige achtertuin. 

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.   
 
 zaterdag 7 mei 11:00 - 15:00 uur 
 dinsdag 10 mei 18:00 - 21:00 uur 
 vrijdag 13 mei 12:00 - 16:00 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 
Wethouder C. Kromstraat 1 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.  

De sluitingstermijn voor de biedingen is woensdag 18 mei om 20:00 uur. 

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.  

N.B.: Biedingen kunnen uitsluitend via het biedsysteem worden doorgegeven tot de 
sluitingstijd. Biedingen die op andere wijze en/of na sluitingstijd van de biedingen 
worden doorgegeven worden niet geaccepteerd. Ervaart u problemen met het 
uitbrengen van biedingen bel dan direct 06-44770752 voordat de biedtermijn sluit.  
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Foto impressie 
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Kadastrale gegevens  

 
Adres: Wethouder C. Kromstraat 1, 1911 HG te Uitgeest 

Gemeente Uitgeest, Sectie B, Perceelnummer 3789, grootte 3 a en 10 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 - garage 
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Externe berging - schuur 
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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/antenne    X 
Brievenbus X    
(Voor)deurbel X    
Rookmelders X    
Veiligheidssloten en overige 
inbraakpreventie    X 

Rolluiken buiten 1e etage voorzijde 
slaapkamer en achterzijde X    

Zonwering buiten: knikarmscherm X    
Vliegenhorren    X 
Raamdecoratie, te weten:     
Gordijnrails begane grond, 1e etage X    
Gordijnen begane grond, 1e etage  X   
Rolgordijnen     X 
Vitrages     X 
Jaloezieën / luxaflex 1e + 2e etage  X   
Vloerdecoratie, te weten:     
PVC Vloer begane grond X    
Linoleumtegels 1e etage  X   
Laminaat 2de etage X    

 
  



Wethouder C. Kromstraat 1 Uitgeest 

 

16 

 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 
Open haard, houtkachel     
Open haard met/zonder toebehoren X    
Allesbrander    X 
Kachels    X 
Gashaard    X 
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:     
Keukenmeubel X    
(Combi)magnetron X    
Inductiekookplaat X    
Oven    X 
Vaatwasser X    
Afzuigkap/schouw X    
Koelkast/vrieskist X    
Wasmachine 1e etage  X   
Wasdroger 1e etage  X   
Verlichting, te weten:     
Inbouwverlichting/dimmers X    
Opbouwverlichting  X   
(Losse) kasten, legplanken, te weten:     
Losse kasten slaapkamers  X   
Boeken/legplanken  X   
Werkbank in schuur/garage X    
Bureaus   X   
Spiegelwanden    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 
Waterslot wasautomaat X    
Sauna     X 
Telefoontoestel / -installatie     
Telefoontoestellen    X 
Telefooninstallatie     X 
Routers  X   
Voorzetramen/radiatorfolie etc., te 
weten:     

Radiatorafwerking X    
Voorzetramen    X 
Isolatievoorzieningen    X 
Overige zaken, te weten:     
Vriezers garage  X   

 
Losse bijlagen bij deze brochure: 

 Energielabel 
 NEN2580 meetrapport 
 Vragenlijst over de woning ingevuld door verkoper 
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Wethouder C. Kromstraat 1  

1911 HG Uitgeest 

Vraagprijs: € 429.000,- k.k. 


