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Brink 31 

De Koog 

Wordt dit uw 



 

 

Te koop : Brink 31, 1796 AH De Koog  

Oplevering : in overleg 

Bouwjaar : 1959 

Eigen grond :  723  m2 

Vraagprijs  : € 690.000,= k.k. 

Inhoud  : 606 m3 (inclusief  schuur 94 m3, blokhut 22 m3)  

Energielabel  : Definitief D 

Gebruiks opper- 

Vlakte wonen :  156 m2 (volgens BAG register)   

Op een toplocatie nabij bos, strand, duinen en zee en met uitzicht over een mooie waterpartij ligt deze  

semi-bungalow met 4 slaapkamers waarvan 2 op de begane grond op een ruim kavel van 723 m2 eigen grond.  

Parkeren op eigen erf.  

 
 
Begane grond: 
 
Hal                 : garderobe, meterkast, trap naar 1

e
 verdieping. 

 
Woonkamer : sfeervolle woonkamer met prachtig uitzicht over een waterpartij, laminaat vloer. 
 
Keuken : aparte, gedateerde woonkeuken waarin ruimte voor grote eettafel, 4-pits keramisch  

  kookplaat, combi-oven, afzuigkap.   

 
Bijkeuken : ruime bijkeuken/kantoor, 2 opbergkasten waarin centraal stofzuigsysteem, koel-en   

  vrieskast, aansluiting wasmachine, toilet, doorloop naar tuin, HR-CV (10.2017) 

 
Slaapkamers : 1 royale slaapkamer met wastafel en schuifpui naar terras; 1 slaapkamer. 
 
Badkamer : douchehoek, zwevend toilet, wastafel, design radiator,  mooi betegeld 
 
Schuur       : ruime schuur (5,2 x 5,8 mtr) waarin o.a. werkbank, stalling auto    
 
Tuin : zonnige en beschutte tuin (25 x 13 mtr) op het zuid-westen gelegen;  

  blokhut (3 x 3 mtr), parkeren op eigen erf. 

 
1

e
 verdieping: 

 
Overloop           : ruime overloop.  
 
Slaapkamers     : 2x royale slaapkamers. 

 

 

Vanuit de  

 woonkamer heeft 

 u een prachtig  

uitzicht op de  

waterpartij aan  

de Brink. 



 

 

 

Sfeervolle  

L-vormige 

woonkamer  

met veel  

lichtinval. 

 

 

 

Grote woonkeuken 

met  4-pits  

keramische  

kookplaat,  

combi-oven 

en afzuigkap. 

Royale bijkeuken  

met 2 opbergkasten 

waarin  

centraal stofzuigsysteem,  

Koel - en vrieskast,  

aansluiting  

wasmachine. 



 Op de  

begane grond  

grote  

slaapkamer 

met schuifpui  

naar terras.  

 

 

 

Mooie betegelde 

badkamer  

voorzien van: 

douchehoek  

met inklapbare deuren, 

zwevend toilet,  

wastafel en  

design radiator.   

 

 

2e slaapkamer 

op de  

begane grond 

met uitzicht 

op de tuin. 



 

Op de verdieping  

bevinden zich 

een  

ruime overloop  

en 2 royale  

slaapkamers. 

Deze semi-bungalow ligt op een toplocatie dicht bij bos, strand, duinen en zee  

op eigen grond met een schuur en blokhut. 



Kogerstraat 73, 1791 ER Den Burg 
 

Maatgeving is indicatief.  

Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Begane grond 



Brink 31, De Koog 
 

Maatgeving is indicatief.  

Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

1e verdieping 



Brink 31, De Koog 
 

Maatgeving is indicatief.  

Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Schuur, blokhut en erf 

4.00 m 



 Vragenformulier i.v.m. de meldingsplicht van de verkoper van: Brink 31, De Koog  

   

1 Kloppen de feitelijke erfgrenzen met de kadastrale grenzen? Nee 
 achtermuur schuur staat iets op grond van achterburen  

2 Zijn er tuinvergrotingen toegepast welke niet notarieel in eigendom zijn overgedragen? Nee 
   

3 Rusten er op uw onroerend goed erfdienstbaarheden/kettingbedingen of andere  Nee 
 bijzondere bepalingen?  
   

4 Zijn er door de overheid of nutsbedrijven verbeteringen of herstel voorgeschreven? Nee 
   

5 Is er beslag op uw eigendom gelegd of bestaat de mogelijkheid dat dit gaat gebeuren? Nee 
   

6 Rust er op het bestemmingsplan een bijzondere bestemming op het perceel? Nee 
   

7 Zijn er bepaalde ontwikkelingen in uw woonomgeving bekend, zoals mogelijke  

 bestemmingswijzigingen, mogelijke veranderingen in uitzicht, verkeerssituaties, etc.? Nee 

   

8 Zijn er bijzonderheden te vermelden over buren of woonomgeving, zoals  

 geluidsoverlast, stankoverlast omgeving, etc.? Nee 

   

9 Is uw pand geïsoleerd? Ja 

 dubbel glas,  dakisolatie  5cm Tempex  

   

10 Kunt u aangeven welke verbouwingen door u zijn aangebracht en/of Nee 

 deze professioneel zijn uitgevoerd door een aannemer?  

   

   

11 
Zijn er bij u gebreken bekend die in het kader van de meldingsplicht vermeld dienen te wor-
den?  

 Lekkages, vochtdoorslag: Nee 

 Houtrot   onder voorraam houten plaat aangetast Ja 

 Asbest, loden waterleidingen Nee 

 Ondergronde olietank Nee 

 Grondvervuiling perceel of omgeving Nee 

 Voorzetwanden, gebrek fundering Nee 

 Beschadiging sanitair, ooit brand geweest Nee 

 Gebreken  aan inbouwapparatuur, elektrische installatie, leidingen, gas, water,  Nee 

 riolering, CV of warmwatertoestel Nee 

   

12 Zijn er indien van toepassing onderhoudscontracten afgesloten voor:  

 CV installatie                                                      ja laatste onderhoudsbeurt d.d.  12.2022  



Brink 31  te  De Koog   

   

   

   

BUITEN blijft achter gaat mee 

tuinmeubilair   x 

droogmolen en voet x   

blokhut x   

BEGANE GROND hal/woonkamer/bijkeuken     

gordijnen x   

gordijnrails x   

losse kasten   x 

zonwering buiten voor x   

vloerbedekking t.w. laminaat x   

KEUKEN     

combi-magnetron x   

BIJKEUKEN     

koel-en vrieskast x   

SLAAPKAMERS     

lamellen en rails x   

laminaat x   

1e ETAGE     

losse kasten   x 

vloerbedekking t.w.  Vinyl x   

BADKAMER     

OVERIG     

grasmaaier x   

werkbank x   






