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€ 635.000 k.k.

www.tulpenlaan17.nl



Tulpenlaan 17, Bennebroek

Aan het water wonen met een privé aanlegsteiger in een gemoderniseerd gezinshuis dat in een leuke woonwijk is
gelegen, wie wil dat nou niet?!
Dit ideale woonhuis ligt in het populaire Bloemhof om de hoek van de winkeltjes en diverse speciaalzaken. Het ligt
heerlijk rustig omdat het aan de voorzijde grenst aan een groen plantsoen voordat de straat begint. In 2005 is de
woning nagenoeg geheel gerenoveerd en door de jaren heen bijgehouden. De royale woonkamer is weloverwogen
ingedeeld met een leefkeuken aan de voorzijde van het huis en de gezellige en uitgebouwde living met houtkachel aan
de tuinzijde. Vanuit de living bieden openslaande deuren toegang tot de modern aangelegde achtertuin met een mooie
verhouding groen / beplanting en terras met een adembenemende beukenboom achterin de tuin. De aanlegsteiger
grenst aan open vaarwater, de Leidsevaart, met leuke vaarroutes naar o.a. Haarlem centrum of de Kaag.

Indeling:
Begane grond (62.48 m2):
Entree, hal met meterkast en trapkast, toilet met fontein, inpandige berging met wasmachine- en drogeropstelling,
uitgebouwde woonkamer met houtkachel en woonkeuken aan de voorzijde, openslaande deuren naar de fraai
aangelegde achtertuin met aanlegsteiger. Trap naar..

1e Etage (43.40 m2):
Overloop, slaapkamer aan achterzijde met vaste kastenwand, tweede slaapkamer aan achterzijde met deur naar
balkon, moderne badkamer met douche, ligbad, toilet, handdoekradiator en dubbel wastafelmeubel, derde slaapkamer
met deur naar het balkon aan de voorzijde. Vaste trap naar..

2e Etage (21.29m2):
overloop met bergkast waar zich de C.V.-ketel bevindt, dakraam, ruime slaapkamer met knieschotten voor bergruimte
en dakkapel.

Bijzonderheden:
* Voor de tulpenlaan17 is een persoonlijke website beschikbaar waar je alle beschikbare informatie en documenten
kunt downloaden
* Meetrapport aanwezig
* Woonoppervlakte ca. 127 m2, perceeloppervlakte 184 m2
* Ultiem woongenot; ruim gezinshuis in leuke woonomgeving en privé aanlegsteiger aan open vaarwater
* Bouwjaar 1960
* Woonkeuken aan de voorzijde van de woning
* Uitgebouwde living met sfeervolle houtkachel
* Vier slaapkamers
* De tuin is fraai aangelegd en ligt uitstekende ten op zichten van de zon, namelijk noordwest
* Tot in de late uurtjes van de zon genieten
* Oplevering in overleg nader te bepalen



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 635.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1960
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 127 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 9 m2

Overige inpandige ruimte 3 m2

Perceeloppervlakte 184 m2

Inhoud 436 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 dubbele wastafel, 1 ligbad en 1 toilet
Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Rookkanaal

Energie

Definitief energielabel D
Isolatie Dakisolatie, dubbel glas en muurisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Remeha gas gestookt uit 2016, eigendom

Kadastrale gegevens

Bennebroek A 2974
Oppervlakte 184 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, aan vaarwater, aan water en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 89 m2 (13.25m diep en 6.75m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordwesten

Bergruimte

Schuur/berging Inpandige berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren
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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.


