
MAURITSLAAN 1, HILLEGOM

€ 440.000 k.k.

www.mauritslaan1.nl



Mauritslaan 1, Hillegom

Superfijn gezinshuis (108m2) met voor-, zij- en achtertuin, multifunctioneel bijgebouw en eigen oprit in een prettige
woonwijk. Deze gemoderniseerde twee-onder-een-kap woning is gelegen in een rustige en kindvriendelijke buurt
waarbij voorzieningen zoals supermarkt, scholen en openbaar vervoer op hele korte afstand zijn gelegen. De
verrassend lichte woonkamer heeft een mooie breed maatvoering en beschikt over een open keuken met kookeiland
aan de tuinzijde. De raampartijen liggen van oost naar west waardoor het licht mooi naar binnen valt. Openslaande
deuren bieden toegang tot de zonovergoten achtertuin met sfeervol terras waar de hele dag tot in de late uren van de
zon genoten kan worden. Daarnaast beschikt het ook over een vrijstaande stenen berging, de voormalige garage is
omgebouwd tot praktijkruimte (thans een kapperszaak) met eigen toiletvoorziening, pantry en verwarming/koeling. De
praktijkruimte is uitstekend geschikt voor bedrijf of kantoor aan huis, atelierruimte of bijvoorbeeld een au-pair.

Recentelijk hebben diverse verbouwingen plaatsgevonden waarbij goed nagedacht is over een praktische indeling voor
een hoog woongenot. Zo beschikt de 1e etage over 2 ruime slaapkamers, een fraaie badkamer v.v. inloopdouche en
wastafelmeubel en is er een separate waskamer met toilet en bergruimte. De 2e etage is geoptimaliseerd doordat op
het achterste dakvlak een dakkapel over de maximale breedte is geplaatst, knieschotten voor bergruimte en het dak is
van binnenuit geïsoleerd.

Een heerlijk gezinshuis met een goed gevoel, directe te betrekken en ook echt een ideale ligging! Om de hoek van
supermarkten, de gezellige winkelstraat van Hillegom, diverse aan te bevelen restaurants, lagere scholen en zelfs een
middelbare school (Hillegom nog geen 5 minuten fietsen en Lisse 15 minuten). Voor de kleintjes op korte afstand
kinderopvang en leuke speeltuintjes voor veel speelplezier.

Indeling:
Begane grond: (37.76m2)
Entree, hal, toilet met fontein, L-vormige woonkamer met open keuken (totaal 34m2) voorzien van kookeiland en
diverse inbouwapparatuur. Vanuit de woonkamer heb je toegang tot het verhoogde terras met openslaande deuren en
een enkele deur.

Multifunctionele ruimte: (15.91m2)
Deze is bereikbaar via de achtertuin of via de voorzijde van de ruimte.
De ruimte (5.88x2.63m.) beschikt over een toilet, pantry met eigen warmwatervoorziening, airco welke verwarmd en
koelt en deur met toegang tot achtertuin.

1e etage: (36.63m2)
Overloop, badkamer (4.6m2) met inloopdouche en dubbele wastafel, slaapkamer (12m2) aan de achterzijde met deur
naar balkon op het westen, slaapkamer (10m2) aan de voorzijde, toilet en wasruimte met bergruimte.

2e etage: (17.83m2) (2.03m hoog)
Overloop, ruime slaapkamer (15.8m2) met dakkapel, c.v.-kast en zeer veel bergruimte achter knieschoten.

Bijzonderheden:
- Voor de mauritslaan1 is een persoonlijke website beschikbaar waar je alle beschikbare informatie en documenten
kunt
downloaden
- Woonoppervlakte 108.1m2, perceeloppervlakte 175 m2
- Moderne twee-onder-een-kapwoning met (tot praktijkruimte verbouwde) garage en privé oprit
- 3 ruime slaapkamers
- Multifunctionele praktijkruimte vanuit de voortuin en via de achtertuin middels een achterom bereikbaar
- Separate stenen berging in de achtertuin



- Ontzettend fijn gezinshuis voorzien van vele gemakken voor uitstekend woongenot
- Lichte woonkamer met gezellige open keuken v.v. kookeiland en openslaande deuren naar de tuin
- Zonovergoten achtertuin met vrije ligging en bereikbaar middels een achterom
- Tot in de late uurtjes van de zon genieten, al vroeg op de dag schijnt de zon vanuit het oosten achter in de tuin om
vervolgens langs het vrij gelegen zuiden naar het westen te draaien tot de zon ondergaat
- Een woonomgeving voor zowel jong als oud
- Moderne badkamer en een aparte ruime waskamer met bergruimte
- Meetrapport aanwezig
- Oplevering in overleg te bepalen



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 440.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1954
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 108 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 2 m2

Externe Bergruimte 6 m2

Perceeloppervlakte 175 m2

Inhoud 380 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 2 aparte toiletten
Badkamervoorzieningen 1 douche en 1 dubbele wastafel
Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Airconditioning

Energie

Definitief energielabel D
Isolatie Dakisolatie, dubbel glas en muurisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel en elektrische boiler eigendom
Type ketel Combiketel Intergas gas gestookt , eigendom

Kadastrale gegevens

Hillegom E 2349 Resultaat

Oppervlakte Hillegom E 2349 175 m2

Omvang Hillegom E 2349 Geheel perceel
Eigendomssituatie Hillegom E 2349 Volle eigendom



Buitenruimte

Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin

Achtertuin 87 m2 (9.8m diep en 8.88m breed)
Ligging tuin Gelegen op het westen
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen 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, voorzien van verwarming en
voorzien van water

Isolatie Dubbel glas en muurisolatie

Mauritslaan 1, Hillegom
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Lijst van zaken











Meetcertificaat















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.


