
OUDE SPAARNEWEG 41, CRUQUIUS

€ 400.000 k.k.

www.oudespaarneweg41.nl



Oude Spaarneweg 41, Cruquius

Zo te betrekken royaal 3-kamer appartement (104m2 woonoppervlakte) met dakterras (11.6m2 Z-0)

Op de 2e en bovenste etage van dit kleinschalige appartementencomplex ligt dit zeer ruime en moderne 3-kamer
appartement. Je zult versteld staan van de ruimte en de lichtinval.
Hier woon je in alle rust en comfort en op steenworp afstand van de Ringvaart, in de rustige wijk Spaernhove.
Kenmerkend voor het appartement zijn de ruime sfeervolle woonkamer met weids uitzicht over de bunkers van Fort
Heemstede en de Ringvaart. Het appartement telt 2 aparte riante slaapkamers waarvan één met kastenwand.
Zoals alle voornoemde ruimtes is de keuken eveneens van ruim formaat en grenst aan het zonnige dakterras. Een
ontspannen plek om ’s morgens te genieten en de dag te starten met een ontbijtje en waar je tot laat in de middag
geniet van de zon en weids uitkijkt over de daken richting Hoofddorp.
De auto parkeer je eenvoudig voor de deur en voor de fietsen/motor is een aparte privé stalling.

De ligging is zeer centraal. Zo heb je op korte afstand een ruime keuze aan recreatiegebieden, denk aan het
Groenendaalse Bos, de Molenplas, het Haarlemmermeerse bos, recreatiegebied Boseilanden en de Toolenburgse plas.
Ideale locaties om in je vrije tijd erop uit te trekken. Op de fiets bereik je in korte tijd de gezellige Raadhuisstraat en
Binnenweg in Heemstede met een ruime keuze aan winkels en terrasjes. Maar ook het centrum van Haarlem en
Hoofddorp met haar winkelstraten en grote aanbod op cultureel en culinair gebied bevindt zich op slechts 7 kilometer
afstand.
En ben je voor werk aangewezen op uitvalswegen richting Amsterdam, Schiphol, Den Haag of maak je gebruik van
openbaar vervoer? Ook deze zijn goed bereikbaar.

Interesse? Wij laten u de woning graag zien.

INDELING:
Begane grond: algemeen entree, brievenbussen en intercomsysteem, trap naar 2e etage.
2e etage: ruime algemene hal, entree, gang met garderobe en meterkast, woonkamer (34m2) met daklicht, slaapkamer
voorzijde v.v. vaste kast (16m2) en slaapkamer achterzijde (16m2), badkamer met dubbele wastafel en inloopdouche,
apart toilet met fontein, C.V. ruimte met wasmachineaansluiting, ruime open keuken met eiland en v.v. diverse
inbouwapparatuur (19m2) en deur naar dakterras (11.6m2).

Bijzonderheden:
* Van de oudespaarneweg41 is een unieke woningwebsite beschikbaar waar u de brochure en relevante documenten
kunt downloaden.
* Bouwjaar 2009. Woonoppervlakte 104m2
* Terras (11.6m2) op het zuid-oosten
* Vrij uitzicht over de bunkers van Fort Heemstede (Unesco Werelderfgoed) en de Ringvaart
* Glasvezel-internetaansluiting aanwezig tot in meterkast
* Zo te betrekken appartement
* Lage servicekosten € 150,79 per maand
* Buitenschilderwerk in 2022 uitgevoerd
* Actieve en gezonde VvE
* Goede parkeervoorzieningen (incl. laadpalen)
* Gemeenschappelijke fietsen en scooter/motor berging
* Te midden van vele recreatiegebieden en op 30 min. fietsen van Zandvoort
* Gunstige ligging t.o.v. openbaar vervoer en uitvalswegen richting Amsterdam, Schiphol, Den Haag
* Oplevering in overleg



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 400.000 k.k.
Servicekosten € 150.97 per maand
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort appartement Portiekflat
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2009
Soort dak Samengesteld dak

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 104 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 12 m2

Inhoud 354 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche en 1 dubbele wastafel
Aantal woonlagen 1 woonlaag
Gelegen op 3e woonlaag
Voorzieningen Mechanische ventilatie en kabel TV

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie en vloerisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Intergas gas gestookt uit 2010, eigendom

Kadastrale gegevens

Haarlemmermeer Ad 10017
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in woonwijk en vrij uitzicht
Tuin Zonneterras
Zonneterras 12 m2 (2.15m diep en 5.4m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidoosten
Balkon/dakterras Dakterras aanwezig

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

VVE Checklist

Inschrijving KvK Ja
Jaarlijkse vergadering Ja
Periodieke bijdrage Ja
Reservefonds aanwezig Ja
Onderhoudsplan Ja
Opstalverzekering Ja

Oude Spaarneweg 41, Cruquius

































Clausules appartementen









Plattegrond



Meetcertificaat















Lijst van zaken











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.


