
ABRAHAM VAN DER HULSTLN 22, BENNEBROEK

€ 650.000 k.k.

www.abrahamvanderhulstln22.nl



Abraham van der Hulstln 22, Bennebroek

Uitgebouwde hoekwoning (172m2) met garage en oprit voor meerdere auto’s.

Ja, eerlijk is eerlijk, dit is echt een leuk en goed huis. Wij begrijpen dat de bewoners hier van het eerste uur hebben
gewoond. De ingang is aan de zijgevel waardoor u een L-vormige living heeft waaruit je uitkijkt over de vijver. De grote
raampartijen aan zowel voor- als aan achterzijde maken de woonkamer zonnig en licht.
Vanuit de woonkamer loop je door naar de serre en de open keuken welke beide uitkomen op de zonnige achtertuin.

De eerste etage treft u 3 slaapkamers en een uitgebouwde badkamer met ligbad, wastafelmeubel en douche.
De zolderetage beschikt over een ruime overloop en slaapkamer met dakkapel, waar twee kamers mogelijk zijn.

En dat is nog niet alles wat deze woning te bieden heeft. Een absolute plus van deze woning is de garage (v.v. elektra)
en de ruim 22 meter lange oprit waar je eenvoudig meerdere auto’s parkeert.

Op loop- en fietsafstand heb je alles wat je nodig hebt; sportfaciliteiten, (basis)scholen, kinderdagverblijf en winkels.
En in je vrije tijd kun je op de fiets naar het strand en de duinen of even naar de Binnenweg in Heemstede. De
uitvalswegen naar Amsterdam, Den Haag en Schiphol alsmede de stations van Heemstede/Aerdenhout en Hillegom
bevinden zich nabij. Dus ook qua woon-werkverkeer ideaal!

Indeling:
Begane grond (80.50m2):
entree, toilet en fontein, meterkast, L-vormige uitgebouwde woonkamer incl. serre (51m2) met een semi open keuken
v.v. diverse inbouwapparatuur (16.5m2)

1e etage (61.17m2):
overloop, separaat toilet, slaapkamer (7m2) aan de voorzijde met balkon, slaapkamer (16m2) aan de voorzijde met
vaste kasten, slaapkamer (17m2) aan de achterzijden, uitgebouwde badkamer (9.8m2) met bad, douche, dubbel
wastafel meubel,

2e etage (30.32m2)
Ruime overloop met dakraam en wasmachine aansluiting, slaapkamer (18.5m2) met dakkapel.

Bijzonderheden:
* Van abrahamvanderhulstlaan22. is een unieke woningwebsite beschikbaar waar u de brochure en relevante
documenten kunt downloaden.
* Eigen grond 284m2. Bouwjaar 1969
* Woonoppervlakte 172m2
* Geweldig gezinshuis
* 4 slaapkamers (mogelijkheid om een 5de kamer te realiseren)
* Privé garage en oprit voor meerdere auto’s
* Voor- en achtertuin op het zuid-westen
* Op korte afstand van winkels, en sportvoorzieningen
* Duinen en bossen op loopafstand
* Station Hillegom en Heemstede/Aerdenhout op fietsafstand
* Centrale ligging: Amsterdam, Den-Haag, Leiden en Haarlem bereikbaar binnen 30 minuten
* Bouwtechnische keuring aanwezig
* Voor maatvoering en indeling verwijzen wij naar de plattegronden
* Aanvaarding in overleg



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 650.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, hoekwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1969
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 172 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 2 m2

Externe Bergruimte 18 m2

Perceeloppervlakte 284 m2

Inhoud 584 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 2 aparte toiletten
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 dubbele wastafel en 1 ligbad
Aantal woonlagen 3 woonlagen

Energie

Definitief energielabel C
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Viesmann gas gestookt uit 2022, eigendom

Kadastrale gegevens

Bennebroek A 3418
Oppervlakte 274 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom
Bennebroek A 3660
Oppervlakte 10 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg
Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 86 m2 (12.7m diep en 6.75m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidwesten
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Aangebouwd houten berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Vrijstaande stenen
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Voorzien van elektra
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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.


