
BIJWEGLAAN 31, BENNEBROEK

€ 1.295.000 k.k.

www.bijweglaan31.nl



Bijweglaan 31, Bennebroek

Goed onderhouden sfeervolle rietgedekte 2/1kap Villa gelegen op een ideale locatie op een perceel van 597m2

Direct bij binnenkomst ervaar je de sfeervolle en het charmante karakter van deze prachtige halfvrijstaande
rietgedekte villa. Alles in en om het huis klopt. Elke afzonderlijke ruimte is qua formaat, materiaalkeuze en
kleurstellingen perfect op elkaar afgestemd. De woning is gebouwd in 1937 en ligt op een riant perceel van maar liefst
597m2 eigen grond.
Op de privé oprit parkeer je eenvoudig 2 auto’s en de garage zou desgewenst nog een extra parkeerplek kunnen
bieden. In 2005 is, in stijl van het huis, een fraaie leefkeuken aangebouwd. Een heerlijke ruimte volgens de huidige
bewoners om de dag te starten en te genieten van fijne eetmomenten. Vanuit hier heb je direct toegang tot het
beschutte terras en de omliggende tuin. De kenmerkende woonkamer met fraaie parketvloer wordt middels een fraai
suite-stel opgedeeld in een voor- en achterkamer en zijn beide voorzien van een sfeervolle (gas)haard. Hier zit je in alle
rust, knus, warm en privé. En vanuit alle benedenruimtes heb je een vrij uitzicht op de prachtig aangelegde tuin.
Op de eerste verdieping bevinden zich drie ruime slaapkamers en een verrassend grote en verzorgde badkamer met
ligbad, inloopdouche en dubbel wastafelmeubel en de zolderverdieping is grotendeels een open ruimte welke
desgewenst naar eigen invulling ingedeeld kan worden. Aan bergruimte niets te kort aangezien er veel vaste kasten zijn
en een bergvliering welke bereikbaar is middels een vlizotrap.

De ligging van de woning is zo gezellig en centraal. Je woont te midden van het groen. Op zeer korte afstand heb je de
beschikking over alle dagelijkse benodigdheden zoals o.a. een supermarkt, groente-, en delicatessenwinkel, slijter,
bakker, slager, vishandel en restaurants. In het dorp zijn 3 basisscholen, kinderopvang en sportvoorzieningen. De
middelbare scholen in Heemstede, Haarlem, Hoofddorp en Hillegom zijn per fiets en openbaar vervoer eenvoudig en
veilig bereikbaar.
En er even op uit met gezin of hond? Het “Linnaeushof” bos ligt om de hoek en ook de duinen en het strand zijn in
directe omgeving.
Op korte afstand bereik je de uitvalswegen naar Amsterdam, Den Haag en Schiphol. En ook verbinding met bus en
treinstation zijn erg gunstig.

Indeling
Kelder (9.36m2):
kelderruimte met stahoogte;

Parterre (91.02m2):
entree, ruime hal met garderoberuimte en meterkast, toilet met fontein, royale woonkamer (50m2) aan de voorzijde
met grote raampartijen, vaste kasten en haard, suitestel dat toegang biedt tot de eetkamer met haard en openslaande
deuren naar de achtertuin, aangebouwde ruime woonkeuken (28m2) met verzorgde keuken voorzien van diverse
inbouwapparatuur, openslaande deuren en aparte deur naar de tuin. Vanuit de hal een trap naar..

1e etage (64.04m2):
overloop, toilet met fontein, slaapkamer aan de voorzijde (8m2), ruime slaapkamer (16m2) aan de voorzijde met vaste
kast en toegang tot het balkon, riante en verzorgde badkamer met ligbad, inloopdouche en dubbel wastafelmeubel,
ruime slaapkamer (15m2) aan de achterzijde met vaste kasten en eveneens een deur naar het balkon. Trap naar..

2e etage (43.24m2):
grote open zolderruimte (36m2) met dakkapellen aan drie zijdes, separate wasruimte (7m2) met was/droger opstelling
en C.V.-ketel, vlizotrap naar bergvliering

Bijzonderheden
- Woonoppervlakte ca. 198m2, eigen grond 597m2



- Bouwjaar 1937
- Prachtige uitstraling mede dankzij de rieten kap
- Royaal woonhuis in een zeer geliefde woonwijk gelegen om de hoek van de winkels
- Aan de zij- en achterzijde uitgebouwd waar zich de woonkeuken bevindt
- Thans beschikt de woning over 4 slaapkamers
- Mogelijkheid om zolder etage in te delen in 2 slaapkamers en extra badkamer
- Vanuit alle vertrekken zicht over de fraai aangelegde tuin
- Eigen garage en oprit
- Energielabel D
- Bouwtechnische keuring ter inzage
- Oplevering in overleg
- Van de bijweglaan31 is een unieke woningwebsite beschikbaar waar u de brochure en relevante documenten kunt
downloaden.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 1.295.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Villa, 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1937
Soort dak Schilddak bedekt met riet
Keurmerken Bouwkundige Keuring

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 198 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 7 m2

Externe Bergruimte 20 m2

Overige inpandige ruimte 14 m2

Perceeloppervlakte 597 m2

Inhoud 748 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 2 aparte toiletten

Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 ligbad, 1 vloerverwarming en 1
wastafelmeubel

Aantal woonlagen 3 woonlagen, met een kelder en vliering
Voorzieningen Natuurlijke ventilatie, rookkanaal en kabel TV

Energie

Definitief energielabel D
Isolatie Dakisolatie en gedeeltelijk dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Nefit gas gestookt uit 2005, eigendom

Kadastrale gegevens

Bennebroek A 2104
Oppervlakte 597 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in woonwijk
Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein

Garage

Soort garage Vrijstaande stenen
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Met vliering en voorzien van elektra
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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.


