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Lange Haven 5
Schiedam
Vraagprijs € 550.000 K.K.
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Overdracht

Vraagprijs € 550.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, grachtenpand, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1820

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Gedeeltelijk dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 113 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 137,43 m²

Inhoud 534 m³

Oppervlakte overige inpandige ruimten 1,1 m²

Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 18,84 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

 

Locatie

Ligging Aan vaarwater

Aan water

In centrum

Nabij openbaar vervoer

 

Tuin

Type Patio

Hoofdtuin Ja

Oriëntering Zuiden

Staat Prachtig aangelegd

Tuin 2 - Type Zonneterras

Tuin 2 - Oriëntering Zuiden

Tuin 2 - Heeft een achterom Ja

Tuin 2 - Staat Prachtig aangelegd

Kenmerken



 

CV ketel

Warmtebron Gas

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Open haard

Heeft een open haard Ja

Glasvezelaansluiting aanwezig Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft een dakraam Ja

Heeft ventilatie Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

Kenmerken
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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE


137.43m²



PERCEELOPPERVLAKTE


113m²



INHOUD


533.88m³



AANTAL SLAAPKAMERS




BOUWJAAR


1820



ENERGIELABEL
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Omschrijving
Uniek grachtenpand met mediterrane binnentuin aan de Lange Haven in Schiedam, hier wil iederéén toch wonen?


Dit prachtige woonhuis is ruim 137 m2 groot en ligt direct aan het water aan het autoluwe gedeelte van de Lange 

Haven.


Het statige pand met monumentenstatus heeft een zeer ruime benedenverdieping met een heerlijke woonkamer met 

geweldig uitzicht op de gracht,  en-suite verbonden met de eetkamer en aan de achterzijde een zeer ruim opgezette 

keuken annex bijkeuken.


Aan de achterzijde van het pand treft u een rijk begroeide mediterrane binnentuin die ook nog eens heel erg goed 

op de zon ligt.





Op de slaapverdieping heeft u een ruime slaapkamer met prachtig hoog balkenplafond aan de voorzijde met een 

fraaie vaste kastenwand. Ook hier weer dat prachtige zicht op de gracht. Aan de achterzijde is de tweede ruime 

slaapkamer gesitueerd, desgewenst eenvoudig te splitsen in 2 kleinere slaapkamers.


De achterslaapkamer heeft een mezzanine met ruimte voor een logeerbed.


Aan de achterslaapkamer grenst een fantastisch terras op het zuiden met een trap naar beneden naar de binnentuin.


Centraal op de slaapverdieping is de riante  badkamer met ligbad, mooie inloopdouche en dubbele wastafel.





De bovenverdieping is voorzien van veel vaste kasten, veel bergruimte en een aantal daklichten die voor goede 

daglichtinval zorgt.





De ligging is ronduit uitstekend, aan het (vaar)water en middenin het Distillers District in historisch Schiedam.  





Indeling 





Begane grond: 


Entree aan de gracht, entreehal met meterkast, ruime hal met toilet. Zeer ruime woonkamer met open haard aan de 

voorzijde, centraal gelegen eetkamer en volledig ingerichte keuken met bijkeuken aan de achterzijde. Fijne binnentuin 

aan de achterzijde met trap naar de bovenverdieping.


Bovenverdieping: 


Ruime slaapkamer met hoog balkenplafond aan de voorzijde, centraal gelegen luxe badkamer en tweede slaapkamer 

grenzend aan zonnig terras aan de achterzijde.





Voor de exacte indeling en afmetingen kunt u de plattegronden raadplegen.





Kenmerken: 


- Bouwjaar 1820


- Rijksmonument 




- Ligging aan de Lange Haven met prachtig zicht op de Schiedamse Schie


- Woonoppervlakte ca.137 m2 


- 2 Slaapkamers op de bovenverdieping, eenvoudig derde slaapkamer te maken


- Eigen grond


- Verwarming en warm water via CV-combiketel


- Open haard


- Schilderwerk buitenzijde 2020/2021


- Fraaie mediterrane binnentuin


- Oplevering in overleg


- Vraagprijs € 550.000





Wij handelen alle bezichtigingsaanvragen af op volgorde van binnenkomst via Funda. Daarom adviseren wij u om bij 

interesse direct via Funda een aanvraag voor een bezichtiging te doen.


 


BOS Makelaardij is de VBO-makelaar van de verkoper. Wij adviseren u uw eigen makelaar in te schakelen om uw 

belangen te behartigen bij de aankoop van deze woning. Vraag uw aankoopmakelaar om mee te gaan bij uw 

bezichtiging, want voor een tweede bezichtiging is door de huidige vraagdruk vaak geen mogelijkheid.





Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in 

onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie.
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Kadastrale kaart
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Locatie



interesse
in deze mooie woning?
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