
KOSTVERLORENSTRAAT 9, ZANDVOORT

€ 575.000 k.k.

www.kostverlorenstraat9.nl



Kostverlorenstraat 9, Zandvoort

Vooroorlogse te moderniseren 2/1 kapwoning (woonoppervlakte 114m2) met voor- en achtertuin gelegen op 175m2
eigen grond.

Aan de fraaie lommerrijke Kostverlorenstraat gelegen, op loopafstand van het gezellige centrum, de duinen, het strand
en station Zandvoort, vind je deze karakteristieke 2/1kap woning, daterend uit 1918.

Een geweldig pand welke in de basis goed gebouwd is en het verdient om naar de wens van nu te moderniseren. Hoe
fijn om de woning geheel naar eigen smaak in te delen en in te richten.

Via de vestibule en de hal bereik je de ruim 10 meter diepe woonkamer met halfopen keukenopstelling. Middels een
schuifpui kom je in de besloten tuin. De brede trap brengt je naar de 1e etage waar momenteel 3 ruime kamers zijn en
een aparte ruime badkamer. Via de vlizotrap kom je uit op de bergzolder welke is v.v. van een daklicht.

De tuin is 8.20 meter breed, ligt besloten op het noord-oosten en beschikt over een stenen berging. Ook hier liggen
wederom legio inrichtingsmogelijkheden met als absolute pré de zijpoort welke eenvoudig de mogelijkheid biedt om
een (bak)fiets of motor op eigen terrein te parkeren.

Indeling
Begane grond (60.79m2)
Vestibule met garderobe, hal, toilet met wasmeubel en trap naar kelder met c.v. opstelling, woonkamer (40m2) met
half open keuken (6m2) en schuifpui naar de achtertuin

1e etage (53.65m2)
Overloop, badkamer met wastafel, ligbad en 2e toilet, slaapkamer achterzijde (16.8m2), slaapkamer (15.4m2) voor met
schuifpui naar balkon en zijkamer (6.5m2) met vlizotrap naar bergzolder

Bijzonderheden:
* Van de kostverlorenstraat9 is een unieke woningwebsite beschikbaar waar u de brochure en relevante documenten
kunt downloaden.
* Woonoppervlakte 114m2. Eigen grond 175m2. Bouwjaar 1918
* Vooroorlogse woning
* 3 slaapkamers
* Ruime bergzolder met daglicht bereikbaar via vlizotrap
* Tuin NO met berging
* Gedeeltelijk muurisolatie, dubbel glas.
* Energielabel G
* Bouwtechnische keuring ter inzage
* Station en gezellige centrum op loopafstand
* Aanvaarding in overleg



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 575.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, hoekwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1918

Soort dak Samengesteld dak bedekt met bitumineuze dakbedekking
en pannen

Keurmerken Bouwkundige Keuring

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 114 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 8 m2

Externe Bergruimte 8 m2

Overige inpandige ruimte 12 m2

Perceeloppervlakte 175 m2

Inhoud 439 m3

Indeling

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

Energie

Definitief energielabel G
Isolatie Dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel HR 107 gas gestookt uit 2008, eigendom

Kadastrale gegevens

Zandvoort B 5575
Oppervlakte 175 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 66 m2 (8m diep en 8.2m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordoosten
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Betaald parkeren en parkeervergunningen

Kostverlorenstraat 9, Zandvoort
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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.


