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Narcissenlaan 57, Bennebroek

Twee-onder-een kap-woning aan open vaarwater!

Deze goed onderhouden en onderhoudsarme twee-onder-een kap woning met een woonoppervlakte van maar liefst
172m2 bevindt zich in de autoluwe en kindvriendelijke Narcissenlaan. De woning is gebouwd in 2000 en is licht en ruim
opgezet.
Beneden treft u een uitgebouwde U-vormige woonkamer met open keuken met kookeiland aan de achterzijde dat
uitzicht biedt over de fraai aangelegde achtertuin. Openslaande deuren geven toegang tot de zonnige tuin welke grenst
aan het water. Dus houdt u van varen: uw boot kunt u aan uw eigen steigers aanmeren.
De tuin is zo aangelegd dat het een speels karakter heeft door het niveauverschil, de diversiteit aan beplanting, de
gezellig terrassen en het ligt uitstekend op de zon. Het is namelijk op het noordwesten gelegen waarbij vanuit het
zuiden ook de hele dag de zon schijnt.
De garage is voorzien van elektra, water en verwarming en is inpandig bereikbaar. Ideaal om uw wasmachine/droger
neer te zetten of als extra ruimte voor uw spullen / bijkeuken. Ook beschikt het over een eigen oprit waar plek is om 2
auto's te parkeren.

De huidige eigenaren hebben de woning vanuit de bouw gekocht. Bij de indeling van de eerste etage hebben zij
gekozen voor 2 ruime slaapkamers en op zolder een grote open ruimte met aan de achterzijde een dakkapel. Op de
optie-plattegrond die wij in de brochure hebben opgenomen is voor u inzichtelijk gemaakt hoe 5 slaapkamers
gerealiseerd kunnen worden voor een ideaal gezinshuis.

Met basisscholen, speelveldjes en sportverenigingen in de buurt, winkels op loopafstand en strand en duinen op
fietsafstand is dit een prachtige locatie om uw kinderen een onbezorgde jeugd te geven. Qua woon-werkverkeer is de
ligging perfect, de stations van Heemstede-Aerdenhout en Hillegom liggen op fietsafstand en de uitvalswegen naar
Amsterdam, Den Haag en Schiphol zijn binnen enkele minuten bereikbaar.

Indeling.
Begane grond: 79.08m2
Entree, hal, toilet met fontein, trapkast, U-vormige woonkamer (totaal 70m2) met open keuken, gashaard en
openslaande deuren naar achtertuin. Tevens is de garage (21.3m2) met overkapping aan de voorzijde ook van uit de
keuken te bereiken.

1e etage: 55.46m2
Ruime overloop, badkamer met jacuzzi, douche wastafel en toilet, slaapkamer (18.6m2) aan de achterzijde en 2e
slaapkamer aan de voorzijde (18.83m2).

2e etage: 37.69m2
Ruime overloop met c.v.-opstelling, U-vormige slaapkamer (31m2) met dakkapel aan de achterzijde.

Bijzonderheden:
- Voor de narcissenlaan57 is een persoonlijke website beschikbaar waar je alle beschikbare informatie en documenten
kunt downloaden
- Woonoppervlakte ca. 172m2 en meetrapport aanwezig
- Eigen grond 465m2
- Bouwjaar 2000
- Goed geïsoleerd tijdens de bouw + 13 zonnepanelen
- Uitgebouwde royale woonkamer met centrale keuken met kookeiland
- Optie-plattegrond tekeningen voor 1e en 2e etage aanwezig voor het creëren voor nog een (slaap)kamer
- Prachtig aangelegde tuin voorzien van diverse terrassen en grensend aan het water



- Aanmeren aan eigen tuin, wie wil dat nou niet?!
- Oprit voor meerdere auto's en ruime garage (21.34m2) welke eveneens inpandig bereikbaar is
- Bouwkundig rapport aanwezig
- Energielabel A
- Aanvaarding in overleg



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 950.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Herenhuis, 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 2000

Soort dak Dwarskap bedekt met bitumineuze dakbedekking en
pannen

Keurmerken Energie Prestatie Advies

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 172 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 9 m2

Overige inpandige ruimte 21 m2

Perceeloppervlakte 465 m2

Inhoud 629 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 ligbad, 1 toilet en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Alarminstallatie

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Volledig geïsoleerd
Verwarming Cv-ketel, gashaard en vloerverwarming gedeeltelijk
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Atag HR gas gestookt uit 2012, eigendom

Kadastrale gegevens

Bennebroek A 4793
Oppervlakte 465 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, aan vaarwater, aan water en in woonwijk
Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 195 m2 (11.25m diep en 17.3m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordwesten

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 Dakisolatie, dubbel glas en muurisolatie
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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.


