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€ 495.000 k.k.

www.herensingel171c.nl



Herensingel 171c, Haarlem

STRAK EN RUIM APPARTEMENT (85m2) IN KLEINSCHALIG COMPLEX, OP LOOPAFSTAND VAN HET GEZELLIGE CENTRUM
MET EIGEN PARKEERPLAATS

Dit ruime en zeer modern ingerichte 3 kamer hoekappartement ligt op de derde verdieping van een klein, modern
appartementencomplex (2006). Het fraaie afgewerkte appartement heeft een ruime lichte woonkamer met een semi-
open keuken en zonnig terras op het Zuidoosten. In de kelder bevindt zich de parkeerplaats, de gemeenschappelijke
fietsenberging en op de begane grond een berging.

Het appartementengebouw ligt nabij het Spaarne en de Burgwalbuurt. Voor de deur kan er geparkeerd worden
middels parkeervergunning(en) en/of betaald parkeren.
De ligging is ideaal, op loopafstand van het centrum, met al haar winkels en culturele voorzieningen, alsmede leuke
restaurants en uitgaansgelegenheden.
En in je vrije tijd kun je er op uit naar de het strand en de duinen. Qua woon-werkverkeer woon je gunstig t.o.v.
uitvalswegen naar Amsterdam, Den Haag en Schiphol alsmede het station van Haarlem.

INDELING:

Parterre:
entree met brievenbussen, bellentableau, toegang naar de berging en toegang naar parkeerkelder

3e etage:
Je komt middels de trap of de lift op de 3e etage:

Bij binnenkomst in het appartement kom je terecht in de ruime hal met een inpandige berging met daarin de cv
opstelling en de aansluiting voor de wasmachine en moderne toilet met fontein. Vanuit de hal heb je toegang tot de
woon-/eetkamer.

De woonkamer (39m2) beschikt over grote ramen met veel daglicht, een gietvloer en strak afgewerkt wanden.
De luxe, semi-open keuken (5.8m2) is geplaatst in een hoekopstelling en is uitgevoerd met strakke witte fronten en een
RVS werkblad. In de keuken heb je uiteraard de beschikking over diverse inbouwapparatuur, zoals een 4 pits
gaskookplaat met wokbrander, afzuigkap, combi oven, vaatwasser en een koelkast.

Vanuit de woon-/eetkamer en de keuken heb je toegang tot een tweetal slaapkamers (9.5m2 en 14.5m2) en hebben
beide weer toegang tot de moderne badkamer met een dubbel wastafelmeubel en een ruime inloopdouche.

Vanuit de woonkamer heb je via openslaande deuren toegang tot het balkon (7.2m2). Deze ligt mooi beschut,
waardoor je hier prima van het buitenleven kunt genieten. Het balkon is gelegen op het zuidoosten.

ALGEMEEN:
- Van de herensingel171c een unieke woningwebsite beschikbaar waar je de brochure en relevante documenten kunt
downloaden
- Woonoppervlakte 85m²
- Ruim en licht 3 kamer appartement
- Geheel voorzien van lichte gietvloer
- Badkamer vernieuw in 2021
- Fijn zonnig terras op het Zuidoosten (7.2m2)
- Volledig geïsoleerd
- Parkeerplaats in kelder



- Is wordt door de VVE een mogelijkheid gecreëerd om per bewoner een laadpaal te laten plaatsen
- Servicekosten € 223,--
- Energielabel A
- Voor maatvoering en indeling verwijzen wij naar de plattegronden
- Aanvaarding in overleg
- De woning ligt in Parkeervergunninggebied Oost en conform opgave Gemeente is er voor een 2e auto direct en
zonder wachttijden parkeervergunning te verkrijgen. Bezoekersparkeervergunningen zijn ook te verkrijgen bij de
Gemeente. Uiteraard beschik je ook over een eigen parkeerplaats in een veilige afgesloten garage



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 495.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort appartement Portiekflat
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2006
Soort dak Samengesteld dak

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 85 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 7 m2

Externe Bergruimte 22 m2

Inhoud 275 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 dubbele wastafel, 1 inloopdouche en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 1 woonlaag
Gelegen op 4e woonlaag

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Volledig geïsoleerd
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel AWB gas gestookt uit 2006, eigendom

Kadastrale gegevens

Haarlem E 6485
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg
Tuin Geen tuin



Bergruimte

Schuur/berging Inpandige berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Betaald parkeren, openbaar parkeren en parkeergarage

Garage

Soort garage Parkeerkelder en parkeerplaats

VVE Checklist

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

Herensingel 171c, Haarlem
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Clausules









Lijst van zaken











Meetcertificaat















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.


