
 

  

De Cocksdorp 
Hoofdweg 32 
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Hoofdweg 32 — De Cocksdorp 

 
Kadastrale gegevens: sectie A nummer 5889 en 5890 

 
Perceelgrootte: 2.390 m²  eigen grond 

 
Bestemming: Recreatief 

 
Bungalow: Vrijstaande woning  

 
Aantal slaapkamers: 2 

 
 

Vraagprijs: € 440.000,— k.k. 
(inclusief gebruiksinventaris) 

 
 



 

  

Heerlijk vrij en ruimtelijk gelegen in het buitengebied van Texel en 
op fietsafstand van natuurgebieden De Muy en De Slufter, vindt u 
deze sfeervolle recreatiewoning op een zeer ruim perceel van maar 
liefst 2.390 m² eigen grond. 

Hoofdweg 32 — De Cocksdorp 



 

  

 

Hoofdweg 32 — De Cocksdorp 

U komt binnen in een hal met toegang tot de 
twee slaapkamers, badkamer en via een smalle 
doorgang naar een verblijfsruimte/woonkamer. 
In de ruime woonkamer bevindt zich de keuken 
alsmede de aansluitingen voor wassen/drogen.  



 

  

Hoofdweg 32 — De Cocksdorp 

Deze ruimte is zeer sfeervol, voorzien van grenenhouten vloerde-
len, een echte boerendeur en het prachtige balkenplafond in het 
zicht.  



 

  

Hoofdweg 32 — De Cocksdorp 

Tevens toegang tot een separaat toilet en doucheruimte met dou-
che en wastafel. 



 

  

Hoofdweg 32 — De Cocksdorp 

De woning heeft twee prima slaapka-
mers, waarvan 1 met wastafelmeubel.  
 
De eenvoudige badkamer heeft een     
toilet, douche, handdoekradiator en 
wastafel.  



 

  

Hoofdweg 32 — De Cocksdorp 

Vervolgens de andere woonkamer gesitueerd op het zuiden/
oosten met gezellige eethoek, een open keuken voorzien van     
inbouwapparatuur. Via deze ruimte heeft u een waanzinnig        
uitzicht over het Texelse landschap. Via een schuifpui heeft u  
toegang tot het terras en de royale tuin. 



 

  

 

Hoofdweg 32 — De Cocksdorp 



 

  

Hoofdweg 32—De Cocksdorp 

Waar u ook kijkt, het uitzicht is overal even prachtig! Deze fijne plek 
is heerlijk om zelf te recreëren, maar zou u ook goede verhuurop-
brengsten kunnen opleveren.  
 
De woning wordt nu niet verhuurd. 



 

  

 

De aangebouwde berg-
ruimte (2018) dient nu 
als werkplaats /
klusruimte en is voor-
zien van werktafel en 
bankschroef. 



 

  

Hoofdweg 32 — De Cocksdorp 

U heeft riante parkeergelegen-
heid op eigen terrein.  
In de tuin nog een  vrijstaand 
houten tuinhuisje voor uw 
tuinmeubilair of fietsen. 
 

De tuin is gedeeltelijk 
omsloten door een 
boomsingel, ook vindt u 
hier fruitbomen. Een fan-
tastische locatie op Texel 
mét heerlijk vrij uitzicht 
gelegen in het groen. 
 
Maakt u een afspraak om 
de woning te bezichtigin-
gen?  



 

  

Hoofdweg 32, 1795 JD te De Cocksdorp op Texel 
 
Vraagprijs   : € 440.000,- kosten koper (inclusief gebruiksinventaris) 
Aanvaarding  : In goed overleg 
 
Bouwvorm 
Soort object   : Recreatiewoning 
Soort woning   : Vrijstaande woning 
Kwaliteit woning  : Normaal 
Bouwjaar   : 1968 
Bouwvorm   : Bestaande bouw 
Ligging   : Buitengebied Texel richting De Cocksdorp  
Recreatiewoning  : Ja 
 
Indeling 
Woonoppervlakte  : 101 m² 
Perceeloppervlakte : 2.390 m² 
Externe bergruimte : 6 m²   
Inhoud   : 361 m³ 
Aantal kamers  : 4 
Aantal slaapkamers : 2 
Aantal woonlagen : 1 
 
Energie 
Warmwater   : C.V.-Ketel, merk : Intergas, bouwjaar: 2015 
Verwarming  : C.V.-Ketel, merk : Intergas bouwjaar: 2015 
C.V.-ketel   : Eigendom 
 
Buitenruimte 
Tuin    : Rondom, zeer veel groen en prachtige vergezichten 
Kwaliteit tuin  : Verzorgd, 
Bergruimte 
Schuur / Berging  : Vrijstaande houten tuinhuis 
Oppervlakte  : 6 m² 
 
Dak 
Soort dak    : Zadeldak, pannen gedekt 
 
Overig 
Permanente bewoning : Nee 
Bijzonderheden  : Geen parkkosten, geen VVE  
Onderhoud binnen  : Goed 
Onderhoud buiten  : Goed 
Huidig gebruik   : Recreatiewoning 
Huidige bestemming : Recreatief 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen  : Twee beerputten die uitkomen op sloot, geen openbaar riool 
 
Kadastrale gegevens 
Gemeente Texel  : Sectie A 
Perceelnummer   : 5889 en 5890 
Eigendomssituatie : Eigendom,  



 

  



 

  



 

  



 

  


