
LYCEUMLAAN 4, HAARLEM

€ 1.075.000 k.k.

www.lyceumlaan4.nl



Lyceumlaan 4, Haarlem

TOP GEZINSHUIS met 6 SLAAPKAMERS, 2 BADKAMERS, BERGING en OPRIT
WOONOPPERVLAKTE 197m², 544m² EIGEN GROND,

Precies op de grens van Haarlem en Heemstede, te midden op een mooi perceel van 544m2 eigen grond staat deze
royale vrijstaande Villa. De woning is met bijkeuken en schuur geschakeld aan de naastgelegen woning. Een auto
parkeert u eenvoudig op de privé oprit. De tuin, die nagenoeg rondom het pand loopt, is voor het grootste deel
gelegen op het zuiden/zuidwesten. Op elk moment van de dag vindt u er een plek in de zon.

De ligging van de woning is zeer centraal. Met het station Heemstede-Aerdenhout op loopafstand en de directe
bereikbaarheid van de diverse uitvalswegen, ligt de woning zeer gunstig. Winkels vindt u op de Zandvoortselaan en
Binnenweg; voor zowel uw dagelijkse boodschappen als speciale aankopen kunt u hier terecht. In de directe omgeving
is er een ruime keuze aan opvang en (basis)scholen, met direct om de hoek het Coornhert Lyceum. U heeft eveneens
een ruime keuze uit diverse sport- en recreatievoorzieningen. Voor een gezellig dagje uit zit je zo in de binnenstad van
Haarlem en Amsterdam en voor strand of de F1 pak je de fiets naar Zandvoort of Bloemendaal aan Zee.

Indeling:
Parterre (89.30m2):
entree, hal, toilet met fontein, U-vormige woonkamer v.v. houten vloer (62m²) en open keuken v.v. inbouwapparatuur
en openslaande deuren naar de tuin, deur naar bijkeuken (6m²) met pantry en was/droger aansluiting, inpandig te
bereiken verwarmde berging (18m²) met c.v. ketel,

1e etage (74.64m2):
overloop met kastenwand, master-bedroom (21m²) met balkon en dubbele kastenwand, 3 slaapkamers (18, 9 en 5m²)
en badkamer met ligbad, separate douche, zwevend toilet en dubbele wastafel,

2e etage (32.78m2):
ruime overloop met kastenwand, 2 ruime zolderkamers (11 m² en 9m²) en 2e badkamer met dakkapel ingedeeld met
douche, wastafel en 3e toilet,

Bijzonderheden:
* Eigen grond 544m2, Woonoppervlakte 197m2, Bouwjaar 1965
* Deels v.v. dubbel glas en dakisolatie
* Bouwtechnische keuring ter inzage
* Energielabel E
* Coornhert Lyceum om de hoek en uitzicht op Serviceflat Kinheim
* Gunstig gesitueerd t.o.v. winkels, station Heemstede/Aerdenhout, scholen en centrum
* Op loopafstand van NS-station Heemstede/Aerdenhout, scholen en winkels
* Voor maatvoering en indeling verwijzen wij naar de plattegronden
* Aanvaarding in overleg



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 1.075.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Villa, geschakelde woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1965
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen
Keurmerken Bouwkundige Keuring

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 197 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 9 m2

Externe Bergruimte 5 m2

Overige inpandige ruimte 18 m2

Perceeloppervlakte 544 m2

Inhoud 719 m3

Indeling

Aantal kamers 7 (6 slaapkamers)
Aantal badkamers 2 badkamers en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 2 douches, 1 dubbele wastafel, 1 ligbad, 2 toiletten en 1
wastafel

Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Rookkanaal en kabel TV

Energie

Definitief energielabel E
Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Vaillant gas gestookt uit 2010, eigendom



Kadastrale gegevens

Haarlem S 2194
Oppervlakte 482 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom
Heemstede B 7957
Oppervlakte 62 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 179 m2 (8.5m diep en 21m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidwesten
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Inpandige berging (1)

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

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein

Lyceumlaan 4, Haarlem



































Clausules woonhuizen









Plattegrond









Meetcertificaat















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.


