
JULIANALAAN 17, HEEMSTEDE

€ 950.000 k.k.

www.julianalaan17.nl



Julianalaan 17, Heemstede

Aan de Julianalaan in Heemstede, om de hoek van de gezellige winkelstraat, staat deze verrassend ruime eindwoning
gebouwd in 1937 en telt maar liefst 203m2 aan woonoppervlakte..

Ben je op zoek naar een zeer royaal hoekhuis met 5 slaapkamers en een heerlijke achtertuin in het centrum van
Heemstede? Val je voor de typische jaren 30 kenmerken zoals prachtige hoge plafonds en glas-in-lood ramen? En vind
je het leuk om de woning geheel naar eigen smaak en wensen te moderniseren? Dan is dit je kans.

Vanuit de voortuin kom je bij de entree waarbij direct de uitstekende maatvoering opvalt. De woning heeft namelijk
een breedtemaat van maar liefst 6 meter en is ruim 12 meter diep. De authentieke vestibule, de kamer-en-suite met
vaste kasten en open haard en het fraaie ornamentenplafond zijn typische jaren 30 details die de woning zo
aantrekkelijk en charmant maken. Dan beschikt het ook nog eens over een bijna 13 meter diepe achtertuin welke
voorzien is van een schuur en een achterom.
Op de eerste verdieping vind je 3 goede slaapkamers met weer die fantastische maatvoering en een uitgebouwde
badkamer en op de 2e verdieping nog 2 zeer ruime slaapkamers en een grote berging met trap naar de zolder. Op
zolder is de indrukwekkende dakconstructie nog in het zicht. Door deze ruimte open te breken kan je hier unieke
nokhoogte maken in de kamers op de 2e verdieping of eventueel nog een waanzinnige slaap- of werkkamer creëren.

Ligging:
Een ideale plek om je kinderen groot te brengen! Heemstede heeft namelijk een ruime keuze aan basisscholen en
sportverenigingen en de woning ligt in een zeer kinderrijke buurt.
Om de hoek ligt de winkelstraat ''de Binnenweg'' waar je terecht kan voor je dagelijkse boodschappen of een kop koffie
of goede lunch/diner bij één van de leuke horecagelegenheden. Maar ook in de bruisende stad van Haarlem wat op 10
minuten fietsen ligt is er genoeg keuze aan goede restaurants en leuke winkels. De duinen en het strand liggen op ca.
20 minuten fietsafstand. En het openbaar vervoer zoals verschillende bushaltes en het NS station van Heemstede-
Aerdenhout liggen zeer dichtbij.

En dit alles maakt deze plek zo fijn om te wonen. Je bereikt het allemaal in een mum van tijd.

Kom kijken en laat je verrassen! Wij vertellen je graag meer over deze leuke woning!

Indeling:
Parterre (72.56m2):
Voortuin, entree, vestibule met moderne meterkast, hal met verdiepte trapkast, toilet met fontein, kamer en-suite met
vaste kasten, erker aan de voorzijde en open haard en deur naar de achtertuin, dichte keuken met inbouwapparatuur
en deur naar de tuin.

1e etage: (70.88m2):
overloop met apart toilet met fontein, slaapkamer aan de achterzijde (ca. 8m2), slaapkamer aan de achterzijde met
vaste kasten en wastafel (ca. 19m2), slaapkamer aan de voorzijde met vaste kasten (ca. 20m2), uitgebouwde badkamer
voorzien van inloopdouche, dubbele wastafel en wasmachine- en drogeropstelling.

2e etage (59.93m2):
ruime overloop met dakkapel, slaapkamer aan de achterzijde (ca. 21.5m2) met vaste kast, slaapkamer aan de voorzijde
(ca.22m2) met vaste kast, ruime berging wat momenteel als werk/hobbyruimte wordt gebruikt en trap naar de zolder
(ca. 31.5m2)

Bijzonderheden:



* Van deze woning is een unieke woningwebsite beschikbaar: julianalaan17, waar je de brochure en relevante
documenten kunt downloaden
* Woonoppervlakte 203 m2
* Eigen grond: 183 m2
* Bouwjaar 1937
* Ruime eengezinswoning met 5 slaapkamers en een badkamer
* Verrassende ruime zolder met mogelijkheid om extra woonruimte te creëren
* Veel originele jaren30 details behouden
* Dient naar eigen wensen en smaak gemoderniseerd te worden
* 9 zonnepanelen op oostdak met ruimte voor nog 9 zonnepanelen
* Op het dak aan de westkant is er nog ruimte voor 8 panelen
* Muur- en vloerisolatie en gedeeltelijk dubbel glas
* Centraal gelegen, om de hoek van de gezellige winkelstraat de ''Binnenweg''
* Binnen no time bereikt u de bruisende stad van Haarlem, het strand van Zandvoort en station Heemstede
Aerdenhout.
* Woning is ingemeten via NEN 2580 norm, meetrapport aanwezig
* Oplevering in overleg



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 950.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, eindwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1937
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 203 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 3 m2

Externe Bergruimte 6 m2

Overige inpandige ruimte 32 m2

Perceeloppervlakte 183 m2

Inhoud 864 m3

Indeling

Aantal kamers 6 (5 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 2 aparte toiletten

Badkamervoorzieningen 1 dubbele wastafel, 1 inloopdouche en 1
wasmachineaansluiting

Aantal woonlagen 3 woonlagen en een zolder
Voorzieningen Mechanische ventilatie, rookkanaal en zonnepanelen

Energie

Definitief energielabel E
Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas, muurisolatie en vloerisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Bosch gas gestookt uit 2012, eigendom

Kadastrale gegevens

Heemstede A 7059
Oppervlakte 183 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging In centrum
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 84 m2 (12.9m diep en 6.5m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noorden
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Julianalaan 17, Heemstede







































Plattegrond













Meetcertificaat















Lijst van zaken











Kadastrale kaart



Clausules woonhuizen









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.


