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        Deze karakteristieke woning met 3 slaapkamers is van binnen smaakvol en  
met oog voor details volledig en hoogwaardig verbouwd.  



Te koop  : Herenstraat 16, 1797 AH Den Hoorn   

Oplevering  : direct leverbaar 

Vraagprijs  : € 369.000,= k.k.       

Eigen grond  :  77 m2  

Bouwjaar  : 1908 

Inhoud   : 273 m3 (inclusief tuinschuur 12m3) 

Energielabel  : definitief energielabel G, is onlangs goed geisoleerd    

Gebruiks opper- 

vlakte wonen :  76 m2 (volgens BAG register) 
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Begane grond: 
 
Hal   : meterkast, trap naar 1

e
 verdieping. 

 
Woonkamer  : ruime woonkamer met zicht op de straat, prachtig authentiek balkenplafond,  

      wit-eiken laminaat extra brede stroken. 

 
Keuken  : open en moderne keuken, afzuigkap, 4-pits gasstel, fineer-eikenkeukenblad, prachtig  

    wandtegelwerk, vaatwasser, koelkast, vrieskast, vloerverwarming onder mooie tegelvloer  

    vanuit raam prachtig uitzicht op het kerkje van Den Hoorn. 

 
Trapkast  : royale trapkast, waarin verdeler vloerverwarming. 
 
Bijkeuken  : mooie tegelvloer, lichtkoepel, HR-CV (2021), aansluiting wasmachine en droger  

      doorloop naar tuin. 

 
Toilet   : smaakvol betegeld, luxe vrijhangend toilet, fonteintje. 
 
Berging  : buitenberging (1,5 x 4,0 mtr). 
 
Tuin   : netjes bestrate tuin, door de steeg naar de Herenstraat (recht van overpad).  
   
1 verdieping:  
 
Overloop   : toegang tot 3 slaapkamers, toilet en badkamer, dakraam boven trap, luik naar zolder. 
 
Slaapkamers : 1 ruime voorslaapkamer, 2 achterslaapkamers. 
 
Badkamer  : luxe betegeld, inloopdouche, wasmeubel, natuurstenen dorpels. 
 
Toilet   : smaakvol betegeld, luxe, vrijhangend toilet, fonteintje. 
 
   
2

e
 verdieping  : zolder (6,0 x 1,5mtr), met 66mm Kinspan therma isolatie geisoleerd RC-waarde 3.0,  

         meganische ventilatie. 

 

Omgeving  : gelegen midden in het gezellige dorpscentrum en op wandel- en fietsafstand dichtbij  

       het Texelse Dennenbos, de zee en het strand. 

Wordt dit Pareltje straks uw woning? Deze karakteristieke woning is van binnen smaakvol en met oog voor details 

volledig en hoogwaardig verbouwd. Midden in het centrum van het dorp is het werkelijk waar een genot om hier  

te mogen wonen. Vanuit het keuken- en slaapkamerraam geniet u van het uitzicht op het prachtige kerkje van 

Den Hoorn.  
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Woonkamer met prachtig balken plafond. 

Eetkamer 
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Keuken  

Slaapkamer voorzijde 
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Mooie inloop douche 

Overloop met toilet boven 

Wasmeubel badkamer 
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Achterzijde woning 

Terras met schuurtje 



Herenstraat 16, 1797 AH Den Hoorn  
 
Maatgeving is indicatief.  
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
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2e verdieping 
 



 Vragenformulier i.v.m. de meldingsplicht van de verkoper van: Herenstraat 16, Den Hoorn  

   

1 Kloppen de feitelijke erfgrenzen met de kadastrale grenzen? Ja 
   

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 

 Zie bijgaande verbouwingslijst en eigen toelichting op energielabel  

   

10 Kunt u aangeven welke verbouwingen door u zijn aangebracht ? Ja 

 Zie bijgaande verbouwingslijst  

   

   

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

 Lekkages, vochtdoorslag: Nee 

 Verstoppingen, houtrot Nee 

 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              in 10.2021 nieuwe HR-CV ketel                   



Lijst met roerende zaken behorende bij:

            

Herenstraat 16,  Den Hoorn 

BUITEN blijft achter gaat mee

tuinmeubilair x

tuinhuisje x

BEGANE GROND hal/woonkamer/bijkeuken

gordijnen x

gordijnrails x

losse kasten x

vitrage x

vloerbedekking t.w.

KEUKEN

koelkast/vrieskast x

losse magnetron x

vaatwasser x

1e ETAGE

vloerbedekking t.w. x

BADKAMER

badkamermeubel x

2e ETAGE

OVERIG










