
DUINLAAN 6, BENNEBROEK

€ 679.000 k.k.

www.duinlaan6.nl



Duinlaan 6, Bennebroek

In mooie laan gelegen, goed onderhouden, geschakelde twee-onder-een-kap woning met 3 slaapkamers, een
badkamer, privé oprit, garage en carport op ruim perceel van 272m2 eigen grond.

Deze charmante woning telt een woonoppervlakte van 122m2 en is aan de achterzijde over de gehele breedte
uitgebouwd en voorzien van een daklicht. Hierdoor heeft deze woning een fijne en royale woonkamer met semi-open
keuken welke zich aan de achterzijde bevindt. Nog zo'n leuk element aan de woonkamer is de dubbele erker. Vanwege
de hoekligging heeft het huis namelijk zowel aan de voorzijde als aan de zijkant een erker. Dit zorgt voor prettige
lichtinval en leuk uitzicht vanuit de diverse ruimtes over de groenrijke laan en tuin.
Aan de achterzijde biedt een brede schuifpui toegang tot de prachtig aangelegde achtertuin met gunstige zonligging,
namelijk zuidoost. Zowel via de tuin als via de voorzijde bereik je de garage welke net als de carport is voorzien van een
daklicht. Tevens beschikt de garage over verwarming en elektra en vind je hier de aansluiting voor de wasmachine en
droger. Oftewel een multifunctionele ruimte voor b.v. een auto- of motorliefhebber, maar eveneens geschikt om als
woonruimte of praktijk-/kantoorruimte te dienen.

De woning ligt om de hoek van het centrum van Bennebroek. Winkels en openbaar vervoer zijn op loop- en
fietsafstand. In de directe omgeving bevinden zich diverse sport- en recreatievoorzieningen. Zakelijk gezien is de locatie
eveneens gunstig gelegen met uitvalswegen richting Amsterdam, Schiphol, Den Haag en de stations van
Heemstede/Aerdenhout en Hillegom op korte afstand.

Indeling:
Begane grond: (70.90m2)
entree, vestibule, hal met garderobe, toilet met fontein, uitgebouwde woonkamer v.v. visgraat parketvloer, open haard
en 2 erkers, semi open keuken met diverse inbouwapparatuur (10.8m2),

1e etage: (51.51m2)
overloop met daklicht, badkamer met douche, wastafelmeubel, ligbad en 2e toilet, 2 slaapkamers aan voorzijde met
dakkapel en een met deur naar balkon, master-bedroom met vaste kastenwand en dubbele deur naar balkon.

Bijzonderheden:
* Van de duinlaan6 is een unieke woningwebsite beschikbaar waar u de brochure en relevante documenten kunt
downloaden.
* Woonoppervlak: 122m2. Eigen grond: 272m2. Bouwjaar 1927
* Geschakelde twee-onder-een-kap-woning
* Privé oprit en carport
* Stenen (verwarmde) garage met aparte berging
* In verzorgde staat van onderhoud
* Diepe voortuin en fraai aangelegde achtertuin met gunstige ligging ten opzichte van de zon (zuidoost)
* Uitgebouwde woonkamer voorzien van fraaie parketvloer met bies en een open haard
* 3 slaapkamers
* Bouwkundige rapport ter inzage
* Energielabel E
* De Amsterdamse waterleidingduinen en het N.S.-station op fietsafstand
* Uitvalswegen naar o.a. Amsterdam en Den Haag zijn goed bereikbaar
* Oplevering in overleg nader te bepalen



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 679.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, geschakelde woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1927

Soort dak Samengesteld dak bedekt met bitumineuze dakbedekking
en pannen

Keurmerken Bouwkundige Keuring

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 122 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 35 m2

Externe Bergruimte 4 m2

Overige inpandige ruimte 19 m2

Perceeloppervlakte 272 m2

Inhoud 496 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 dubbele wastafel, 1 ligbad en 1 toilet
Aantal woonlagen 2 woonlagen

Voorzieningen Airconditioning, buitenzonwering, rookkanaal, schuifpui
en kabel TV

Energie

Isolatie Grotendeels dubbelglas en muurisolatie
Verwarming Cv-ketel en open haard
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Nefit gas gestookt uit 2000, eigendom

Kadastrale gegevens

Bennebroek A 1651
Oppervlakte 272 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 106 m2 (10.6m diep en 10m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidoosten
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Aangebouwd stenen berging (1)

Voorzieningen Voorzien van elektra, voorzien van verwarming en
voorzien van water

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Garage met carport
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Voorzien van elektra en voorzien van verwarming

Duinlaan 6, Bennebroek















































Plattegrond







Kadastrale kaart



Lijst van zaken











Meetcertificaat















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.


