
MEESTER CORNELISSTRAAT 16ROOD, HAARLEM

€ 374.500 k.k.

www.meestercornelisstraat16rood.nl



Meester Cornelisstraat 16rood, Haarlem

Sfeervolle bovenwoning met zonnig balkon in het gewilde Kleverpark.
Optie voor het creëren van een 2e slaap/werkkamer, zie optieplattegronden.

Aan de rand van de stad in het gezellige Kleverpark ligt deze fraaie bovenwoning. Via de privé opgang kom je op de 1e
etage. Hier vind je de sfeervolle kamer en suite met dubbele deuren naar het balkon ZW. De leuke details zoals de
marmeren schouwen, kamer en suite met vaste kasten en glas in lood is behouden gebleven. Op deze etage heb je
verder nog de nette keuken, een inloop-bergkast en een modern toilet. Op de 2e etage is een ruime slaapkamer met
vaste kastenwand en een moderne badkamer.

De Mr. Cornelisstraat staat garant voor gezellig wonen. Zo heb je op loopafstand het gezellige Santpoorterplein met
diverse winkels en ook voor een kop koffie of een drankje zijn er veel tentjes in de directe omgeving. Maar ook de
gezellige Cronjé met een uitgebreid winkelaanbod ligt om de hoek. Met de fiets ben je binnen enkele minuten in het
centrum van Haarlem. Haarlem staat bekend om haar ruime keuze aan leuke winkels, uitgaansmogelijkheden en vele
restaurants. Met de auto bereik je eenvoudig de verschillende uitvalswegen en met de fiets ben je zo bij het centraal
station.

Kortom een leuk huis op een ideale locatie

Indeling
Begane grond (2.33m2): privé entree, meterkast
1e etage (45.48m2): overloop, inloopkast, modern toilet, keuken (5.2m2), kamer en suite (33m2), balkon (4m2, ZW)
2e etage (26.81m2): overloop met daklicht, slaapkamer (15.6m2) met vaste kastenwand, moderne badkamer (6.2m2)
met wastafelmeubel, douche en wasmachine aansluiting.

Bijzonderheden:
* Woonoppervlakte 75m2, Bouwjaar 1930
* Diverse originele details aanwezig
* Zeer centraal gelegen in het gewilde Kleverpark
* Voor maatvoering en indeling verwijzen wij naar de plattegronden
* Servicekosten € 99,30 p.m.
* Huidig energieverbruik op jaarbasis energie 1381kwh en gas 452m3
* Aanvaarding in overleg
* Van de Meestercornelisstraat16rd is een unieke woningwebsite beschikbaar waar u de brochure en relevante
documenten kunt downloaden.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 374.500 k.k.
Servicekosten € 99.30 per maand
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort appartement Bovenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1930
Soort dak Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 75 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 4 m2

Inhoud 285 m3

Indeling

Aantal kamers 2 (1 slaapkamer)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 wasmachineaansluiting en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 2 woonlagen

Energie

Definitief energielabel G
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Intergas gas gestookt uit 2011, eigendom

Kadastrale gegevens

Haarlem G 3659 Resultaat
Omvang Haarlem G 3659 Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Haarlem G 3659 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 Nee
Reservefonds aanwezig Nee
Onderhoudsplan Nee
Opstalverzekering Ja

Meester Cornelisstraat 16rood, Haarlem

































Plattegrond











Meetcertificaat



Lijst van zaken











Kadastrale kaart



Clausules appartementen











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.


