
RAADHUISSTRAAT 22, HEEMSTEDE

€ 435.000 k.k.

www.raadhuisstraat22.nl



Raadhuisstraat 22, Heemstede

Sfeervolle bovenwoning (94m2) op een toplocatie midden in Heemstede!

Deze fraaie, vooroorlogse erkerwoning is gelegen op de 1e en 2e verdieping. Via uw eigen opgang komt u op de
overloop van de 1e etage. De ruime woonkamer, met uitzicht op de gezellige winkelstraat, heeft ramen aan drie zijden
waardoor u van optimaal lichtinval geniet. Via de openslaande deuren komt u op het balkon (oostzijde). Het balkon is
ook via de keuken te betreden. Op de 1e etage bevindt zich ook nog het toilet en een leuke half open ruimte welke zich
goed leent om een kantoor/thuiswerkplek te creëren. Op de 2e etage bevinden zich twee slaapkamers, een waskamer
en de lichte badkamer met bad en tweede toilet. Met een vlizotrap bereikt u de vliering, deze biedt veel bergruimte.

Ligging:
De ligging is ideaal! Aan de ''Raadhuisstraat'' die overloopt in de ''Binnenweg'', waar u terecht kunt voor uw dagelijkse
boodschappen, maar ook voor een kop koffie, een lekkere lunch of borrel. Heemstede biedt een ruime keuze aan
horeca! De wekelijkse markt op woensdag, is ook de moeite waard. Voor een goede wandeling loopt u binnen no time
het Groenendaalse Bos in. En de bruisende stad Haarlem met veel leuke winkels en goede restaurants bereikt u binnen
15 minuten per fiets. Mooie fietsroutes zijn af te leggen in de Kennemerduinen van nationaal park Zuid-Kennemerland.
Tevens ligt het NS-station Heemstede-Aerdenhout, overige OV en diverse uitvalswegen in de nabije omgeving.

Indeling: 1.57m2
Parterre: eigen opgang met meterkast

1e verdieping: 54.93m2
overloop, kamer aan de voorzijde (4.3m2), woonkamer (36m2) met vaste kasten en openslaande deuren naar balkon
(8m2), toilet, dichte keuken (5m2) v.v. inbouwapparatuur en deur naar balkon.

2e verdieping: 37.81m2
overloop, wasruimte (3.7m2), slaapkamer (8m2) aan de voorzijde met vaste kasten en dakkapel, slaapkamer (9.6m2)
aan de achterzijde met dakkapel, badkamer met bad, wastafel en 2e toilet.

3e verdieping
Vliering (1.82 hoog), bereikbaar via vlizotrap.

Bijzonderheden:
- Voor de raadhuisstraat22 is een persoonlijke website beschikbaar waar je alle beschikbare informatie en documenten
kunt downloaden;
- Woning is ingemeten via NEN 2580 norm, meetrapport aanwezig;
- Woonoppervlakte 94 m2; Bouwjaar 1925;
- Pannen dak vernieuwd in oktober 2022;
- Heerlijk lichte bovenwoning met twee slaapkamers, werk/slaapkamer en wasruimte;
- Openslaande deuren vanuit de woonkamer naar het balkon op het oosten gesitueerd;
- Dubbel glas;
- Servicekosten bedragen thans € 124,- per maand;
- Energielabel F;
- Voldoende (vrij) parkeer gelegenheid in de omgeving;
- Ideale ligging t.o.v. uitvalswegen, 25 minuten rijden van o.a. Amsterdam-Zuidas en Schiphol;
- Oplevering in overleg;



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 435.000 k.k.
Servicekosten € 124.00 per maand
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort appartement Bovenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1925
Soort dak Schilddak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 94 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 8 m2

Overige inpandige ruimte 4 m2

Inhoud 349 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 ligbad en 1 wastafel
Aantal woonlagen 2 woonlagen

Gelegen op 1e woonlaag
Voorzieningen Mechanische ventilatie

Energie

Definitief energielabel F
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel HR Intergas gas gestookt uit 2012, eigendom

Kadastrale gegevens

Heemstede A 8750 Resultaat
Omvang Heemstede A 8750 Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Heemstede A 8750 Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging In centrum
Tuin Geen tuin
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

VVE Checklist

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

Raadhuisstraat 22, Heemstede













































Clausules











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.


