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van Doornincklaan 18, Bennebroek

Vrijstaand wonen op toplocatie.

Op één van de mooiste plekjes in Bennebroek (bosrijk en centraal) staat deze bijzonder charmante vrijstaande
bungalow “De Duinpan”.

Deze comfortabele bungalow (woonoppervlakte 123m2) bevindt zich in een rustige straat en is gelegen op een prachtig
groot perceel van 745m2.
Via de woonkamer en de serre krijgt u toegang tot de tuin. Door de ligging van de tuin (rondom) heeft u vrijwel de hele
dag zon in de tuin! De gezellige veranda is een heerlijke plek om lekker te eten met familie en vrienden. Door de
aanwezigheid van een eigen waterbron en een beregeningssysteem is de tuin makkelijk te onderhouden.
Verder beschikt de bungalow over een ruime woonkeuken, bijkeuken met extra douchecel, ruime slaapkamer met
toegang tot de walk-in closet en ruime badkamer. Uw auto’s parkeert u op uw eigen terrein. Als verassing hebben wij
nog de zolder waar veel bergruimte is.

Locatie:
De woning ligt in het gezellige Bennebroek. Een gemoedelijk dorp met veel voorzieningen. Op loopafstand heeft u een
supermarkt en iets verderop winkelstraat " Zwarteweg", waar u eveneens terecht kunt voor uw dagelijkse
boodschappen. Tevens heeft Bennebroek diverse restaurants en recreatieve mogelijkheden.
Heemstede en Haarlem evenals de stranden Zandvoort, Langevelderslag en de stations van Hillegom en
Heemstede/Aerdenhout liggen op fietsafstand.

Kortom een zeer prettige en aantrekkelijke woonomgeving. Ideaal voor mensen die nog niet naar een appartement
willen maar wel gelijkvloers willen wonen.

INDELING
Parterre: (123m2)
Entree, ruime hal, toilet met fontein, sfeervolle woonkeuken (15.6m2) met diverse inbouwapparatuur, bijkeuken met
douche en was/droger opstelling
Vanuit de hal gaat u links naar de ruime slaapkamer (15.8m2) met inbouwkasten, kleedkamer en moderne badkamer
met ligbad, separate douche, 2e toilet en wastafel.
Rechts betreed u de L-vormige woonkamer (43m2) v.v. parketvloer, gashaard en deur naar het terras, serrre (eetkamer
17m2) met deur naar de tuin.

Zolder: 13.4m2 (inpandige ruimte)
Vanuit de woonkamer heeft u een trap naar de zolder (met daglicht). De zolder is verdeeld in drie ruimtes (stahoogte
1.60m2).

BIJZONDERHEDEN
* Van de van doornincklaan18 is een unieke woningwebsite beschikbaar waar u de brochure en relevante documenten
kunt downloaden.
* Woonoppervlakte 123m2
* Eigen grond 745m2
* Bouwjaar 1953
* Bouwtechnische keuring ter inzage
* Er zijn op- en uitbouw mogelijkheden. Bouwmogelijkheden zijn uitgewerkt
* Dubbel glas
* Hal, keuken, badkamer en serre zijn voorzien van vloerverwarming;
* Automatische sproeiinstallatie met eigen pomp;



* Alarminstallatie aanwezig;
* Voor maatvoering en indeling verwijzen wij naar de plattegronden
* Aanvaarding in overleg



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 925.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Bungalow, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1953
Soort dak Dwarskap bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 123 m2

Overige inpandige ruimte 25 m2

Perceeloppervlakte 745 m2

Inhoud 532 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 ligbad, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 1 woonlaag en een zolder
Voorzieningen Alarminstallatie

Energie

Definitief energielabel G
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel en elektrische boiler eigendom
Type ketel Ketel Nefit gas gestookt uit 2016, eigendom

Kadastrale gegevens

Bennebroek A 2443
Oppervlakte 745 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en beschutte ligging
Tuin Tuin rondom



Bergruimte

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

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Aangebouwd stenen
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Voorzien van elektra en voorzien van verwarming

van Doornincklaan 18, Bennebroek
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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.


