
HUIGSLOTERDIJK 8
WETERINGBRUG

VRAAGPRIJS € 375.000 K.K.

Al uw woongemak, onder één dak!





Deze 3-onder-1 kap hoekwoning met eigen steiger in de Ringvaart van  het Haarlemmermeer is gelegen aan een 
autoluwe weg en heeft fantastisch uitzicht aan de voorzijde op het doorgaand vaarwater. Aan de achterzijde 
bevindt zich het terras op het niveau van de woning en de lager gelegen verrassend diepe achtertuin van ca. 28 
m2 met schuur van ca. 27 m2.

Ondanks dat de woning is gebouwd in ca. 1901 en een uitbouw uit 1976 zal menigeen de mogelijkheden ervan 
inzien. Moderniseren, verduurzamen en verbouwen is hier zeker aan de orde maar dan heb je ook een 
superleuk huis op een geweldige locatie met een perceel oppervlakte van 260 m2, een steiger, water en strookje 
oever (in eigendom) van ca. 31 m2. 







Indeling:

De entree geeft toegang tot een hal met meterkast en ruim toilet met fonteintje. Daarna stap je de ruime 
woonkeuken in met een kastwand met schuifdeuren waarin ook de cv- combiketel (HR Remeha Avanta 2015) is 
geïnstalleerd. De woonkeuken is een fijne grote ruimte met een lichtkoepel voor extra daglicht. Deze 
keukeninrichting is netjes en opgesteld in een hoek, v.v. inbouwapparatuur o.a. keramische kookplaat, afzuigkap 
en vaatwasser. Via de bijkeuken heb je toegang tot de badkamer met inloopdouche, wastafelmeubel, 
opbergmeubel en handdoekradiator. Vanuit de bijkeuken stap je zo op het terras aan de achterzijde van de 
woning. Op het terras staat een serre annex tuinhuis wat multifunctioneel is te gebruiken. 







Aan de voorzijde van de woning ligt de verrassend (ver)grote woonkamer met aan de straatzijde een groot raam 
wat naast veel licht, ook vrij uitzicht geeft op o.a. het vaarwater en verder. 

De open trap in de woonkamer geeft je toegang tot de verdieping met een deur bovenaan de trap. Hierdoor 
blijft in ieder geval de warmte in de woonkamer. 

Een kleine overloop geeft je toegang tot 2 slaapkamers aan de voorzijde van de woning. Op het dak van deze 
slaapkamers is een kunststof dakkapel geplaatst over nagenoeg de gehele breedte van de woning. De 
hoofdslaapkamer ligt aan de achterzijde van de woning, heeft een kastenwand en hier zijn de dakspanten van 
de woning nog in het zicht. Ook deze slaapkamer heeft een dakkapel.







Doordat de woning op een dijk is gebouwd, ligt de tuin een niveau lager dan het terras direct aan de keuken. 
Het terras ligt op de fundering van de woning en is daarmee geheel verhard. Via een stalen trap loopt je naar 
beneden de tuin in. Met wat verbouwen zou je de ruimte onder de fundering kunnen gaan gebruiken als 
souterrain. Nu is het enkel in gebruik als opslagruimte.







Het is een ruime opgezette tuin die verschillende mogelijkheden biedt. Aan het einde van het perceel staat een 
royale schuur voorzien van betontegels. De achterkant van de schuur is tevens de erfgrens. De tuin is 
noordwest gericht en heeft geen achterom, wel zo veilig! Zowel op het terras als in de tuin is er altijd wel een 
zonnig plekje te vinden. Altijd genieten dus.







En last but not least, de steiger! De droom van veel zoekers! Je eigen bootje voor de deur aan je eigen steiger. 
Binnen een mum van tijd zit je op het Braassemermeer en heb je meer tijd dan vaar je een mooie route richting 
De Kagerplassen.





Bijzonderheden:

- Dit betreft een uitgebouwde dijkwoning

- De vergoeding voor het recht van opstal bedraagt € 296,00 per jaar                                                  

- Vergoeding wordt 5 jaar geïndexeerd tot 2055 waarna het termijn/bedrag opnieuw wordt vastgesteld)

- De steiger in de Ringvaart met strookje water en oever is eigendom

- Vrij parkeren direct voor de woning.

- Autoluwe straat, alleen bestemmingsverkeer! Doorgaand verkeer alleen fietsers en voetgangers.

- Op- en afrit A4 en A44 op ca. 3 minuten







Zie jij ook de vele mogelijkheden van deze woning? En zie je jezelf genieten van alles wat het water, de woning 
en het perceel je te bieden heeft? Kom dan snel even kijken!



KENMERKEN
Overdracht

Vraagprijs € 375.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning, dijkwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1976

Dakbedekking Bitumen

Dakpannen

Type dak Zadeldak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Gedeeltelijk dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 260 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 102 m²

Inhoud 409 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

11,8 m²

Oppervlakte externe bergruimte 27,8 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

22,6 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Aan vaarwater

Aan water

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

Nabij snelweg



KENMERKEN
 

Tuin

Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja

Oriëntering Noorden

Staat Dient nog te worden aangelegd.

 

Energieverbruik

Energielabel C

 

CV ketel

CV ketel Remeha Avanta

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2012

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Tuin aanwezig Ja

Heeft schuur/berging Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigendom belast met opstal



























PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTER



LOCATIE OP DE KAART



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder

Tuinhuis/buitenberging X

Vijver

Broeikas

Vlaggenmast X

Zonnepanelen

 

Woning

Alarminstallatie

Schotel/antenne

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie X

Screens

Rolluiken/zonwering buiten X

Zonwering binnen X

Vliegenhorren

 

Raamdecoratie, te weten

Gordijnrails X

Gordijnen X

Rolgordijnen X

Vitrages X

Jaloezieën/lamellen

 

Vloerdecoratie, te weten

Vloerbedekking/linoleum X

Parketvloer/laminaat X

 

Warmwatervoorziening / CV

CV met toebehoren X

Close-in boiler

LIJST VAN ZAKEN



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Geiser

Thermostaat X

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling

Airconditioning

Kokend waterkraan

 

Open haard, houtkachel

(Voorzet) open haard

Allesbrander

Kachels

 

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

Keukenmeubel X

(Combi)magnetron

Gaskookplaat/keramische plaat/inductie/fornuis X

Oven

Vaatwasser X

Afzuigkap/schouw X

Koelkast/vrieskast

Wasmachine X

Wasdroger X

 

Verlichting, te weten

Inbouwverlichting / dimmers X

Opbouwverlichting X

 

(Losse) kasten, legplanken, te weten

Losse kast(en)

Boeken/legplanken X

Werkbank in schuur/garage X

Vast bureau

Spiegelwanden

 

Sanitaire voorzieningen

Badkameraccessoires X

Wastafel(s) X

Toiletaccessoires X

LIJST VAN ZAKEN



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Sauna

 

Telefoontoestel/-installatie

Telefoontoestellen

Telefooninstallatie

 

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten

Radiatorafwerking

Voorzetramen

Isolatievoorzieningen

 

Overige zaken, te weten:

Schilderijophangsysteem

LIJST VAN ZAKEN



























INTERESSE IN DEZE WONING?
NEEM CONTACT OP MET ONS KANTOOR

Noordeinde 33 | 2371 CM | Roelofarendsveen



 071-3319019 | makelaardij@meer-advies.nl | meer-advies.nl


