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€ 589.000 k.k.
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Romeinlaan 6, Heemstede

Aan de rand van de Geleerdenwijk gelegen staat deze tot in de puntjes verzorgde gezinswoning met vier slaapkamers
en een zonnige voor- en achtertuin.
Deze fijne tussenwoning ligt in een prettige, groene woonomgeving welke centraal staat voor comfortabel wonen.
Deze buurt is ideaal voor kinderen om in alle rust te kunnen spelen op de vele pleintjes en autoluwe straten.
Trouwens, ook voor u, wiens kinderen de deur uit zijn, is deze woning perfect geschikt!

In 2013 is de woning volledig verbouwd en gemoderniseerd, o.a. keuken, sanitair, elektra en leidingwerk zijn
vernieuwd.
De woonkamer is speels ingedeeld, waarbij zitgedeelte, eetgedeelte en keuken in elkaar overlopen en toch duidelijk
een eigen plek innemen waarbij de knusse houtkachel het middelpunt is. De open keuken is een echte verrassing: diep,
licht en voorzien van een kook-/spoeleiland en moderne inbouwapparatuur.
Vanuit de eetkamer bieden de openslaande deuren toegang tot de achtertuin met zuidoost-ligging, waar u in de vroege
ochtend al van de zon kunt genieten.
Via een open trap gaat u naar de eerste etage met 4 slaapkamers en een moderne badkamer. De ruime vliering met
daglicht is bereikbaar via een vlizotrap.

Wat maakt de woning nog meer aantrekkelijk?!
De centrale ligging t.o.v. scholen, de winkels, de fietsbrug richting station Heemstede/Aerdenhout en de ruime
parkeervoorzieningen maken het wonen zeer aangenaam. Alles ligt binnen handbereik. Denk aan het centrum van
Heemstede, de levendige stad Haarlem en de stranden van Bloemendaal en Zandvoort. Dit alles bereik je in een mum
van tijd zowel per fiets als met de auto.
Op 3 minuten fietsafstand vind je het NS station Heemstede-Aerdenhout. Ideaal om te reizen naar Amsterdam, Den
Haag of Utrecht.

Indeling:
Begane grond: 59.74m2
Entree, hal, toilet met fontein, meterkast, L-vormige woonkamer met houtkachel, welke overloopt in de eethoek
(totaal 45m2) met luxe open keuken (10m2) en openslaande deuren naar de achtertuin (ZO).

1e etage: 52.49m2
Ruime overloop, aan de voorzijde 2 slaapkamers (13.9m2 en 9.6m2), luxe badkamer met inloopdouche, toilet en
wastafelmeubel, 2 kamers aan de achterzijde (9.8m2 en 6.7m2).

Vliering: 10.73m2
Bereikbaar middels vlizotrap (hoogte 1.86).

Bijzonderheden:
- Van de romeinlaan6 is een unieke woningwebsite beschikbaar waar u de brochure en relevante documenten kunt
downloaden.
- Woning kan zo betrokken worden
- Energielabel C
- Bouwkundig rapport ter inzage
- Woonoppervlakte: 112m2 (exclusief 11m2 vliering) (NEN 2580 meetrapport aanwezig)
- Eigen grond: 163m2. Bouwjaar 1973
- Vier slaapkamers
- Luxe keuken met eiland en een moderne badkamer
- Ruime (berg)vliering
- Achtertuin met stenen schuur (11m2) en achterom



- Dakpannen en kozijnen vervangen in 2006
- Eventueel uitbreidingsmogelijkheden op de vliering
- Glad gestucte wanden
- Voorzijde v.v. elektrisch te bedienen zonwering
- Alleen bestemmingsverkeer
- Voldoende parkeergelegenheid in de laan of de directe omgeving en N.S.-station op korte afstand
- Op loopafstand van supermarkt, 2 basisscholen, kinderopvang en BSO.
- Oplevering in overleg



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 589.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1973
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen
Keurmerken Bouwkundige Keuring

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 112 m2

Externe Bergruimte 11 m2

Overige inpandige ruimte 11 m2

Perceeloppervlakte 163 m2

Inhoud 431 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 toilet en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 2 woonlagen en een vliering

Energie

Definitief energielabel C
Isolatie Dakisolatie en dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Remeha Calenta gas gestookt uit 2014,
eigendom

Kadastrale gegevens

Heemstede B 10563
Oppervlakte 163 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 53 m2 (9.04m diep en 5.9m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidoosten

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren
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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.


