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Omschrijving


Uitstekend onderhouden vrijstaande woning met garage en diverse schuren gelegen op een 
kavel van maar liefst 1.020 m2 eigen grond aan de rand van het Haarlemmermeerse bos met 12 
zonnepanelen.

Door de vele, grote raampartijen heeft de woning veel natuurlijk lichtinval.

De woning heeft een lichte tuingerichte woonkamer met moderne half open keuken, vijf 
slaapkamers, een moderne badkamer, een zonnige achtertuin en parkeergelegenheid op eigen 
terrein. 

Een tuin met veel privacy, verranda en waar de tuinliefhebber zich kan uitleven.

Deze luxe vrijstaande woning heeft alle voorzieningen dichtbij. 

Zoals boodschappen doen in winkelcentrum Paradijs, gezellig shoppen in het centrum van 
Hoofddorp, basis- en middelbare scholen op fietsafstand en het Haarlemmermeerse bos met 
diverse strandjes, sportfaciliteiten, speeltuinen en restaurants. 

Zeer goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer voor de deur, dichtbij de snelweg 
waardoor Amsterdam, Haarlem, Utrecht en Den Haag goed te bereiken zijn. 

De kavel leent zich voor veel mogelijkheden ( uitbouwen en/of plaatsen zorgwoning) Interesse? 
Maak een afspraak !






Begane grond: 




Entree met meterkast en modern toilet met fonteintje.

Doorloop naar kantoor en de witte ruimte welke voorheen in gebruik was als badkamer en nu in 
gebruik als wasruimte.

Hier treft u tevens de HR-combi ketel (2008) en was/droog aansluitingen.

Aan de voorzijde bevind zich de slaapkamer, welke nu nog in gebruik is als kantoor.

De tuingerichte woonkamer heeft openslaande deuren met toegang tot het terras, daarnaast 
raampartijen waardoor de tuin direct bij de woning betrokken wordt.

De half open, ruime woonkeuken is voorzien van 5-pits gasfornuis, vaatwasser, oven, afzuigkap, 
koelkast en grote eettafel waar men aan kan schuiven voor een heerlijke maaltijd.

Verder treft men hier een hal met toegang tot de kelder.






1e Verdieping: 




Overloop met toegang tot maar liefst 4 slaapkamers en de in luxe afgewerkte badkamer.

Aan de linker zijde vindt u de masterbedroom met een prachtig uitzicht over grote tuin.

Aan de achterzijde de 2e royale slaapkamer.

Met ook aan de rechter en de voorzijde 2 kamers van prima formaat.

Aan de achterzijde treft u de moderne badkamer, deze is voorzien van dubbele wastafel, 
handdoekenkast, vrij hangend toilet, ligbad, designradiator en douche.

Doordat de 1e verdieping over een opbouw beschikt heeft men slaapkamers van goed formaat

en beschikt u ook op de 1e verdieping over genoeg (slaap)kamers.


















 Tuin en toebehoren:




De voortuin is verzorgd aangelegd met groen en een pad naar de voordeur en een oprit naar de

garage met parkeergelegenheid.

De diepe achtertuin is fraai aangelegd.

De tuin heeft meerdere terrassen tegen de woning en een overkapping. 

Verder vindt u in de tuin een vijver, veel groen en mag men gebruik maken van het stuk grond 
aan de achterzijde.






Garage:




De garage is in steen opgetrokken en is voorzien van openslaande deuren met een aangebouwd 
schuurtje. 

Ook is er een 2e schuur met daar aan vast een overkapping waar men tot in de late uurtjes van 
de buitenlucht kan genieten.






Bijzonderheden:




- De woning is geheel geïsoleerd. 

- Vijf slaapkamers.

- Fraai aangelegde achtertuin met diverse terrassen, overkapping en vijver.

- Oplevering in overleg.

- De woning is uitgebouwd.

- De woning is voorzien van 12 zonnepanelen.                                                               

- Gelegen nabij de manege en het Haarlemmermeerse bos met strandjes en restaurants.

- Centrale ligging ten opzichte van scholen, kinderopvang en winkels.

- De koopakte zal opgemaakt worden door de notaris.

- In de koopakte wordt de ouderdomsclausule vermeld.









Kenmerken

& specificaties
Overdracht

Vraagprijs € 949.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1925

Dakbedekking Bitumen

Dakpannen

Type dak Samengesteld

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dakisolatie

Muurisolatie

Vloerisolatie

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 1.020 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 170 m²

Inhoud 608 m³

Oppervlakte externe bergruimte 51 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 7 (waarvan 5 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Aan bosrand

Aan rustige weg

Beschutte ligging

In bosrijke omgeving

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

Nabij snelweg

Vrij

Vrij uitzicht

 

Tuin



Kenmerken

& specificaties
Type Tuin rondom

Staat Prachtig aangelegd

 

Energieverbruik

Energielabel C

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2008

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 4

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Zonnecollectoren

Parkeergelegenheid Vrijstaande houten garage

Heeft kabel-tv Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Telefoonaansluiting aanwezig Ja

Beschikt over een internetverbinding Ja

Heeft schuur/berging Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond









Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting / Gedeeltelijk 
beplanting

X

Buitenverlichting (achter gaat mee) X

Tuinhuis/buitenberging X

Vijver/ gedeelte van de vissen gaat mee X

Vlaggenmast X

Zonnepanelen X

Regentonnen gaan gedeeltelijk mee X

Veranda, afscherm-/voorzetdoeken X

 

Woning

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Vliegenhorren X

 

Raamdecoratie, te weten

Gordijnrails X

Gordijnen X

Rolgordijnen X

Vitrages X

 

Vloerdecoratie, te weten

Vloerbedekking/linoleum X

Parketvloer/laminaat X

 

Warmwatervoorziening / CV

CV met toebehoren X

Thermostaat X

 

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

Keukenmeubel X

Gaskookplaat/keramische plaat/inductie/fornuis X

Oven X

Vaatwasser X

Afzuigkap/schouw X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Koelkast/vrieskast X

Wasmachine X

Wasdroger X

 

Verlichting, te weten

Inbouwverlichting / dimmers X

 

(Losse) kasten, legplanken, te weten

Losse kast(en) X

Boeken/legplanken X

Werkbank in schuur/garage X

 

Sanitaire voorzieningen

Badkameraccessoires X

Wastafel(s) X

Toiletaccessoires X

 

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten

Isolatievoorzieningen X

Lijst van zaken







Locatie

op de kaart



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 2 mei 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Haarlemmermeer
AC
319

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: Rogier



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond






