
Lopend naar het strand!

Badweg 53-6


Schiermonnikoog





www.badweg53-6.nl



Algemeen




Bouwjaar: 


Aanvaarding:


Vraagprijs: 

Bijzonderheden

Wilt u graag binnen 10 minuten lopend op 

het strand staan? Kom dan een keer kijken 

naar dit appartement! Dit luxe 

appartement biedt veel mogelijkheden, 

want u kunt heerlijk kostenneutraal zelf op 

vakantie gaan door het appartement via 

Landal te verhuren.




2007


in overleg


€ 395.000 k.k.

 Soort woning benedenwoning

 Type woning appartement

 Woonoppervlakte 140 m²

 Inhoud 440 m³

 Aantal kamers 4

 Aantal slaapkamers 3

 Onderhoud binnen goed

 Onderhoud buiten goed

 Isolatie volledig geisoleerd

 Verwarming c.v.-ketel

 Tuin kwaliteit normaal

 CV merk Intergas 2007

 CV bouwjaar 2007

 CV brandstof gas

 Warm water c.v.-ketel

 Servicekosten VVE € 752,35 per maand 

excl. BTW



Schiermonnikoog


Uitwaaien op het strand, fietsen door de duinen of de 

prachtige vuurtoren beklimmen; Natuurpark 

Schiermonnikoog biedt verrassend veel mooie plekken, 

waardoor het eiland een zeer geliefde vakantieplek is. Op 

vakantie in eigen land, met het gevoel in het buitenland 

te zijn!





Vitamaris


In 1922 opende het christelijke 'Elim' halverwege de 

Badweg haar deuren. In dit vakantiekoloniehuis brachten 

kinderen uit de steden -de zogeheten 'bleekneusjes'- 

een periode van zes weken door. Zij kwamen naar het 

eiland om aan te sterken. In het begin was er plaats voor 

25 stadse kinderen, in de loop der tijd groeide het aantal 

bleekneusjes uit tot 90. Verpleegsters in opleiding liepen 

stage bij Elim en zo kwam het dat veel eilander 

jongemannen daar hun levensgezellin ontmoetten.





Vanaf 1972 werd het vakantiehuis verbouwd tot 

gezondheidscentrum. Er kwamen een zwembad en 

wellness ruimte en het complex kreeg de huidige naam 

Vitamaris: het leven der zee. Sinds 2001 is Landal 

Greenparks -namens de VVE Vitamars- de verhuurder 

van de huidige 62 appartementen.


Voorzieningen


In de pitorreske dorpskern van Schiermonnikoog zijn 

diverse leuke restaurants, café's en winkels te vinden. 

Ook is er een Sparsupermarkt.





Strand en duinen


Het prachtige strand ligt op nog geen 10 minuten afstand 

van het appartement en is de ideale plek om heerlijk uit 

te waaien of te genieten in een van de gezellige 

strandtenten.


En wat te denken van van urenlange wandelingen of 

fietstochten door het afwisselende duinlandschap? 

Vakantie op Schier is genieten!





Bereikbaarheid


De overtocht met de veerboot vanuit Lauwersoog duurt 

ong. 45 minuten en vanuit de haven vertrekt de bus die 

voor de deur van het complex stopt. Liever met de taxi? 

Bij de haven zijn taxi's aanwezig en ook kan er tevoren 

een taxi gereserveerd worden.


Auto's meenemen naar Schiermonnikoog is niet 

mogelijk.


Op verschillende plekken op het eiland, waaronder ook 

bij Vitamaris, zijn fietsen te huur zodat het eiland ook per 

fiets ontdekt kan worden.




Woonkamer

De grote raampartij staat garant 
voor veel licht en een groen zicht. 
De dubbele openslaande deuren 
geven toegang tot het grote 
gedeeltelijk overdekte terras. 

Dit terras loopt over in de grote 
tuin die rondom het appartement is 
gesitueerd.




Het eigentijdse interieur (2018) 
alsmede de complete inventaris 
zijn in de vraagprijs inbegrepen en 
blijven dus achter.



Woonkeuken



De sfeervolle open woonkeuken is 
voorzien van alle gemakken! Ideaal 
voor de kookliefhebber dus. De 
keuken is onder andere voorzien 
van een gasfornuis, vaatwasser, 
koelkast en oven.




Ook de bijkeuken is zeer praktisch 
en is voorzien van o.a. een 
wasmachine en veel bergruimte.

 





Master bedroom



Vanuit de master bedroom heeft u 
mooi groen vrij uitzicht. Via de deur 
kunt u vanuit uw slaapkamer de 
tuin betreden.




De slaapkamer is ingericht met 
een tweepersoonsbed, kledingkast 
en een televisie.




De badkamer en-suite is voorzien 
van een luxe whirlpool bad, toilet, 
douche en grote wastafel.





Slaapkamer 2 en 3



De twee slaapkamers hebben 
eveneens het prachtige groene 
uitzicht en zijn beiden voorzien van 
twee eenpersoonsbedden en 
kledingkasten.




De aparte badkamer is gelegen 
aan de andere kant van de gang, 
tegenover de slaapkamers en is 
voorzien van een mooie douche en 
wastafel.



Terras



Het heerlijke gedeeltelijk 
overdekte terras is bereikbaar via 
de dubbele openslaande deuren in 
de woonkamer.




Dit terras loopt over in de grote 
tuin die rondom het appartement is 
gesitueerd en is heerlijk om een 
balletje te trappen of te relaxen in 
de zon.



Beauty en welness

Het complex Vitamaris heeft een 
eigen binnenzwembad met een 
apart ondiep bad voor de kleintjes.




Lekker ontspannen kan in de  
speciale wellnessruimte in het 
souterrain met een sauna en Turks 
stoombad.




Hier bevindt zich ook de 
beautysalon. Van een heerlijke 
massage tot een gezichts-
behandeling: het is allemaal 
mogelijk!





Plattegrond



Kadastrale kaart



Badweg 53 -6 interessant?


Wij vertellen u graag meer!

Merel van der Kammen



Makelaar K-RMT 


merel@mouthaan.nl 

Eduard van Ieperen



NVM Makelaar RM/RT


eduard@mouthaan.nl

Ellen Mouthaan - van Schaijk



NVM Makelaar RM/RT


ellen@mouthaan.nl

Hoewel deze brochure met de meeste zorg is samengesteld, zijn afwijkingen niet uitgesloten en wordt ter zake geen 

enkele aansprakelijkheid aanvaard. Alle gegeven informatie is geheel vrijblijvend. 
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