
BINNENWEG 6-219, BENNEBROEK

€ 400.000 k.k.

www.binnenweg6-219.nl



Binnenweg 6-219, Bennebroek

Uniek en royaal 3-kamer appartement op centrale locatie in Bennebroek

Dit unieke appartement bevindt zich op de 2e verdieping van appartementencomplex ‘Huis te Bennebroek’ en is net
even anders dan de andere appartementen in het gebouw: Met 98m2 aan woonoppervlakte is dit appartement
absoluut een groter type. Het appartement bevindt zich op de hoek van het gebouw, waardoor er naast de woonkamer
een ruime 2e zijkamer is en 2 afzonderlijke balkons. Vanaf hier heeft u een mooi uitzicht over de prachtige groene
voortuin en de entree en geniet u van de middag- en avondzon.

Bij binnenkomst via de hal met garderobe en deur naar toilet komt u in de woonkamer met toegang tot het balkon.
Aangrenzend aan de woonkamer heeft u aan de linkerzijde een ruime slaapkamer met toegang tot badkamer en toilet.
Aan de andere zijde vindt u de ruime 2e kamer met toegang tot het 2e balkon. Deze kamer is uitgerust met een
inloopkast en een vaste kastenwand. Verder is er een verzorgde keuken met aangrenzend een bijkeuken.

Het appartementencomplex genaamd “Huis te Bennebroek” ligt in de bosrijke omgeving van het Bennebroekerbos.
Aan de achterzijde vindt u het openbare terras dat fraai uitkijkt over de vijver. Een heerlijke omgeving welke uitnodigt
tot een wandeling.
Het gebouw dateert uit 1975 en is recent gemoderniseerd. De gemeenschappelijke ruimtes en gangen hebben een
modern-chique look gekregen. Zo is er o.a. een fraaie lobby met receptie, een fitnessruimte, een recreatie-/biljartzaal
en een huisbioscoop. Ook het huren van een gastenkamer behoort tot de mogelijkheden.

De huidige bewoners van het complex zijn een mooie samenstelling van jong en oud.

Uw auto parkeert u eenvoudig op het terrein en voor bezoekers is er eveneens voldoende parkeerruimte. Parkeert u de
auto graag in de garage, dan kunt u de eveneens separaat aangeboden garage erbij kopen.

Voor de dagelijkse boodschappen kunt u lopend naar de Schoollaan met o.a. een supermarkt, drogist en slijterij, maar
ook de Zwarteweg met een ruime keuze aan winkels is goed bereikbaar.

Met een busverbinding bij de hoofdentree heeft u eveneens een goede verbinding naar b.v. de winkelstraten in
Heemstede.

Indeling:
Hoofd entree:
Afgesloten entree met bellentableau en brievenbussen.
Centrale hal met zit- en koffiehoek en gang naar de berging en trap of de lift naar de 2e etage.

Appartement:
Entree, hal met garderobe, toilet met fontein, woonkamer (28.3m2) met vaste kast en deur naar terras, keuken
(5.5m2) voorzien van diverse inbouw apparatuur en deur naar de bijkeuken (2.5m2), slaapkamer (20m2) met
inloopkast, vaste kastenwand en deur naar balkon, slaapkamer (20m2) met deur naar badkamer (6.3m2) welke is
voorzien van een inloopdouche, bidet, wastafelmeubel en wasmachine aansluiting.

Bijzonderheden:
* Van de Binnenweg6-219 is een unieke woningwebsite beschikbaar waar u de brochure en relevante documenten
kunt downloaden.
* Bouwjaar 1975. Woonoppervlakte 98m2
* Balkon 1 (7m2) en balkon 2 (3.5m2)
* Fraaie uitkijk over de bosrijke omgeving



* Volledig dubbel glas
* Beide slaapkamers v.v. vaste Airco
* Gehele appartement v.v. elektrische zonneschermen
* Aparte privé berging op de begane grond (3m2)
* Bijbehorende garage (16m2) te koop voor € 35.000,-- k.k. (servicekosten garage € 18,72)
* Servicekosten per maand: € 408,84 en voorschot stookkosten € 212,-
* Kleine huisdieren tot max. 20kg mogen meeverhuizen
* Vrij parkeren en voldoende parkeergelegenheid voor de deur
* Gezonde VvE aanwezig
* Voor maatvoering en indeling verwijzen wij naar de plattegronden



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 400.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bijdrage VvE € 408,84 per maand

Bouw

Soort appartement Portiekflat
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1975
Soort dak Plat dak

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 98 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 10 m2

Externe Bergruimte 3 m2

Inhoud 309 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 1 bidet, 1 douche, 1 wasmachineaansluiting en 1
wastafelmeubel

Aantal woonlagen 1 woonlaag
Gelegen op 3e woonlaag

Energie

Definitief energielabel C
Isolatie Dubbel glas
Verwarming Blokverwarming
Warm water Centrale voorziening

Kadastrale gegevens

Bennebroek A 3814
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan bosrand en vrij uitzicht
Tuin Geen tuin
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Inpandige berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein

Garage

Soort garage Garage mogelijk

VVE Checklist

Inschrijving KvK Ja
Jaarlijkse vergadering Ja
Periodieke bijdrage Ja (€ 408,84)
Reservefonds aanwezig Ja
Onderhoudsplan Ja
Opstalverzekering Ja
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Clausules appartementen











Plattegrond







Meetcertificaat















Lijst van zaken











Kadastrale kaart



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.


