
WATERPARK 48, HEEMSTEDE

€ 475.000 k.k.

www.waterpark48.nl



Waterpark 48, Heemstede

Op zoek naar een modern en instapklaar appartement met 2 slaapkamers op een TOP locatie in Heemstede? Dan is dit
je kans!

Dit zeer net afgewerkte 3-kamer appartement is gebouwd in 2009 en verbouwd in 2016, ligt op de 2e verdieping van
een kleinschalig appartementencomplex ''Linde'' in een parkachtige omgeving nabij de haven van Heemstede.
Het appartement telt 80m2 woonoppervlakte en door de vele raampartijen is de woning zeer licht en heb je
verschillende zichtlijnen naar buiten. De moderne open keuken grenst aan de woonkamer welke voorzien is van
airconditioning en heeft openslaande deuren naar het L-vormige balkon, gelegen op het zuidoosten. In de ochtend is
het hier al heerlijk vertoeven.
In de ondergelegen parkeerkelder heb je een eigen berging (6.8m2) alsmede een eigen parkeerplek. Beide zeer
gunstige gelegen ten opzichte van de lift. Tevens bevindt zich daar ook een gemeenschappelijke fietsenstalling.

Dit leuke appartement ligt ontzettend centraal! Namelijk op loopafstand van de bushalte die je naar o.a. Haarlem,
Hoofddorp en Leiden brengt. Het NS-station van Heemstede/Aerdenhout heb je binnen 15 minuten (per fiets) bereikt.
Maar ook de gewilde ''Raadhuisstraat'' en de gezellige ''Binnenweg'' kan je te voet af voor de dagelijkse boodschappen
of voor een kop koffie. Het strand, de duinen of de bruisende stad van Haarlem liggen op korte fietsafstand en mocht je
naar Amsterdam, Den Haag of Utrecht moeten, dan liggen diverse uitvalswegen in de nabije omgeving. Tevens is er in
de haven van Heemstede een leuke horecagelegenheid gevestigd met een ruim terras aan het water. En dat op
loopafstand!

Indeling:
Parkeerkelder (tevens bereikbaar met de lift): privé parkeerplaats (12.8m2) en een afsluitbare eigen berging (6.8m2).

Parterre: gemeenschappelijk entree, hal, brievenbussen, trappenhuis en lift.

2e etage (80m2):
entree, hal met meterkast, op maat gemaakte garderobekasten en toilet met fontein, woonkamer (41m2, incl. keuken)
voorzien van airconditioning en openslaande deuren naar het L-vormige balkon (15m2), moderne open keuken
voorzien van diverse inbouwapparatuur, slaapkamer (11m2) aan de oostzijde gelegen voorzien van airconditioning,
slaap/werkkamer (5.5m2) aan de noordwest kant gelegen met technische ruimte voorzien van wasmachine aansluiting
en CV opstelling, moderne badkamer (4m2) voorzien van inloopdouche en wastafelmeubel.

Bijzonderheden:
Van deze woning is een unieke woningwebsite beschikbaar: waterpark48.nl, waar je de brochure en relevante
documenten kan downloaden.
* Woonoppervlakte 80m², (NEN 2580 meetrapport aanwezig) en inhoud 265m³
* Bouwjaar 2009
* In 2016 is het appartement geheel verbouwd (o.a. nieuwe keuken, sanitair en is de indeling deels veranderd)
* Energielabel A
* Modern en goed onderhouden appartement met 2 slaapkamers
* Lift aanwezig
* Servicekosten bedragen thans € 164,55 per maand voor het appartement en € 30,80 per maand voor de
parkeerplaats
* Huisdieren zijn toegestaan
* Airconditioning aanwezig in woonkamer en grote slaapkamer
* L-vormig balkon op het zuidoosten gelegen
* Afsluitbare berging en parkeerplaats in parkeerkelder ideaal gelegen t.o.v. de lift



* Op loopafstand van de gezellige winkelstraten de ''Raadhuisstraat'' en de ''Binnenweg''
* Bushalte stopt voor de deur en brengt u naar o.a. Haarlem, Hoofddorp en Leiden
* Oplevering in overleg te bepalen



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 475.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bijdrage VvE € 195,35 per maand

Bouw

Soort appartement Portiekflat
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2009
Soort dak Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 80 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 15 m2

Externe Bergruimte 20 m2

Inhoud 265 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 inloopdouche en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 1 woonlaag
Gelegen op 2e woonlaag

Voorzieningen Airconditioning, buitenzonwering, lift en mechanische
ventilatie

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Dakisolatie, dubbel glas en muurisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel CombinAir gas gestookt uit 2009, eigendom

Kadastrale gegevens

Heemstede A 10040
Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan park
Tuin Geen tuin
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Inpandige berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Garage

Soort garage Parkeerkelder

VVE Checklist

Inschrijving KvK Ja
Jaarlijkse vergadering Ja
Periodieke bijdrage Ja (€ 195,35)
Reservefonds aanwezig Ja
Onderhoudsplan Ja
Opstalverzekering Ja
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Meerweg 1, 2121 VA Bennebroek, Tel. 023 - 584 21 71, info@mvmmakelaardij.nl, www.mvmmakelaardij.nl

Ons verhaal
Ik ben gestart als assurantieadviseur, in een kantoor waar ook een makelaar was 
gevestigd. En om eerlijk te zijn, het makelaars vak leek mij veel leuker. Het contact met 
mensen, de afwisseling, de spanning tijdens het onderhandelen, de blijdschap van een 
cliënt bij het rond krijgen van de deal. In 1994 ben ik gaan werken als assistent-
makelaar. In de avonduren volgde ik de opleiding makelaardij met in 1999 mijn diploma 
als resultaat.

Mijn enthousiasme werkte zo aanstekelijk dat ook mijn vrouw Monique koos voor een 
baan in de makelaardij. Dynamisch en vol plannen, wilde met de tijd mee en besloten in 
2001 de stap naar zelfstandigheid te wagen. Voor ons dé manier om onze filosofie, 
waarin we de klant centraal stellen, echt uit te kunnen dragen. We vonden een geschikt 
kantoor op het kruispunt van Zuid-Kennemerland, de Duin- en Bollenstreek en de 
Haarlemmermeer.

Drie regio’s met elk hun bijzondere kenmerken en uitdagingen, in woningaanbod 
variërend van startersappartement tot vrijstaande villa’s, van monumentale panden tot 
nieuwbouwprojecten. U bent van harte welkom op onze locatie aan de Meerweg 1 te 
Bennebroek.


