
ZWARTEWEG 13, BENNEBROEK

€ 599.000 k.k.

www.zwarteweg13.nl



Zwarteweg 13, Bennebroek

Royale drie-onder-een-kap woning met karaktervolle uitstraling!

Deze 30’er jaren hoekwoning met voor-, zij- en achtertuin met diepe oprit voor meerdere auto’s is gelegen midden in
het gezellige centrum van Bennebroek. Het huis is al sinds 1950 in eigendom bij de familie en nu is het tijd voor een
nieuwe eigenaar om er met net zo veel liefde en plezier te gaan wonen. Het bezit alle ingrediënten voor een heerlijk
thuis.

De bijzonder ruime woonkamer is L-vormig en heerlijk licht dankzij de vele raampartijen waaronder een zijraam en de
sfeervolle erker. De open haard is het middelpunt van de living. Aan de achterzijde is in het verleden een uitbouw
gerealiseerd waar zich momenteel de keuken bevindt. Een wens voor een open leefkeuken kan op dit ruime perceel
grond van 265m2 makkelijk gerealiseerd worden door aan de achterzijde/zijkant uit te bouwen.

De 1e etage beschikt over 3 slaapkamers met eveneens een goede maatvoering en een badkamer. De badkamer biedt
momenteel toegang tot het balkon en kan desgewenst ook uitgebouwd worden om hier een luxe riante badkamer te
creëren. De tweede verdieping is ook verrassend ruim dankzij de dakkapellen op ieder dakvlak.

En dan de super tuin niet te vergeten! De brede achtertuin heeft een speelse indeling aangezien het deels verdiept is.
Hierdoor liggen er op verschillende niveaus terrassen, waardoor er op ieder moment van de dag van de zon genoten
kan worden.

Naast al bovengenoemde pluspunten is de ligging ook een enorme pré. De winkelstraat van Bennebroek heeft namelijk
een heel leuk en aan te raden aanbod aan delicatesse winkels en een bakker. Op loopafstand heb je voor de kinderen
Speeltuin “Linnaeushof” en strand, bos, en duinen liggen op fietsafstand.
Kom vooral kijken en ‘voelen’ of dit jullie nieuwe thuis is!

Indeling.
Begane grond (65.84m2):
entree aan de zijkant, hal, toilet met fontein, uitgebouwde L-vormige woonkamer (45m2) met gashaard, erker en deur
naar achtertuin, uitgebouwde keuken (7m2) v.v. diverse inbouwapparatuur, deur naar buiten en berging (8m2).

1e etage (45.87m2):
overloop, zijkamer (5.3m2) met vaste kast, slaapkamer (13m2) aan de voorzijde met balkon en vaste kast, slaapkamer
(12m2) aan de achterzijde met vaste kast, badkamer met douche, wastafel, 2e toilet en deur naar balkon.

2e etage (25.12m2):
overloop, slaapkamer (8.9m2) met wastafel en dakkapel, slaapkamer (14.5m2) met wastafel en dakkapel.

Bijzonderheden:
* Van de Zwarteweg13 is een unieke woningwebsite beschikbaar waar u de brochure en relevante documenten kunt
downloaden.
* Bouwjaar 1931
* Eigen grond 265m2, Woonoppervlakte 137m2, Bouwjaar 1931
* 5 slaapkamers
* Mogelijkheid voor het parkeren van 2 auto's op eigen terrein
* Centrale ligging in het dorp
* Woonkamer 3.71m breed
* Bouwtechnische keuring ter inzage
* Energielabel F



* Voor maatvoering en indeling verwijzen wij naar de plattegronden
* Aanvaarding in overleg



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 599.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, hoekwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1931
Soort dak Schilddak bedekt met pannen
Keurmerken Bouwkundige Keuring

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 137 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 8 m2

Externe Bergruimte 5 m2

Perceeloppervlakte 265 m2

Inhoud 488 m3

Indeling

Aantal kamers 6 (5 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Rookkanaal

Energie

Definitief energielabel F
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Remeha CW5 gas gestookt uit 2010, eigendom

Kadastrale gegevens

Bennebroek A 1873
Oppervlakte 265 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 111 m2 (11.86m diep en 9.32m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordoosten
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Aangebouwd stenen berging (2)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein

Zwarteweg 13, Bennebroek
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Kadastrale kaart
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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.


