
BIJWEGLAAN 3, BENNEBROEK

€ 595.000 k.k.

www.bijweglaan3.nl



Bijweglaan 3, Bennebroek

Karakteristieke uitgebouwde dertiger jaren hoekwoning (woonoppervlakte 122.4m2, excl. 28.9m2 garage) met
voortuin, oprit, royale garage en achtertuin op het zuidoosten.

Na 60 jaar heerlijk te hebben gewoond is het nu tijd geworden om de sleutel over te dragen aan de nieuwe
toekomstige bewoners. De woning is gedateerd waardoor het nu de uitgelezen kans is om dit ideale halfvrijstaande
gezinshuis te moderniseren en het biedt verschillende indelingsopties. Zo is de woning beneden aan de keukenzijde
uitgebouwd met een bijkeuken welke toegang geeft tot de aangrenzende stenen garage. Een ruimte welke eenvoudig
geheel of deels tot de woning betrokken kan worden.
Op de 1e etage zijn momenteel 3 slaapkamers en een badkamer. En wat te denken van het balkon deels te betrekken
bij de badkamer? De 2e etage bereik je middels een vaste trap en biedt nu een ruime overloop met berging en een 4e
slaapkamer.
De geheel besloten tuin met een totale diepte van bijna 10 meter is op het zuidoosten gesitueerd en maakt de woning
compleet.

Een heerlijk gezinshuis in een mooie en kindvriendelijke woonomgeving met om de hoek de Zwarteweg met een
diversiteit aan winkels. Van supermarkt tot verse bakker en van viswinkel tot delicatessewinkel. Voor alle gemakken
kun je hier terecht.
De kinderen breng je lopend of op de fiets naar school of kinderdagverblijf en voor wat betreft de middelbare scholen
heb je een ruime keuze in Haarlem/Heemstede of Hillegom en Hoofddorp.
Op het gebied van sport is er eveneens veel keuze zoals o.a. hockey, voetbal, tennis, padellen en ga zo maar door.
Maar ook voor ontspanning zit je hier ontzettend gunstig met het strand, bos en de duinen… allemaal op (korte)
fietsafstand!
Voor wat betreft het openbaar vervoer is er een opstapplaats op de Zwartweg en ligt de woning gunstig t.o.v. station
Hillegom en Heemstede/Aerdenhout en ook de diverse uitvalswegen zijn goed bereikbaar.

Indeling:
Parterre (60.90m2 + 28.88m2 overige inpandige):
entree met garderobe, trapkast, toilet met fontein, woonkamer (37.3m2) met erker aan de voorzijde en openslaande
deuren naar achtertuin, keuken (5.8m2) en bijkeuken met c.v. en was/droger opstelling (6.9m2) en toegang tot garage
(28.9m2).

1e etage (42.52m2):
overloop, 2 kamers voorzijde (5.2m2 en 12.6m2) met dakkapel, kamer achterzijde (13.2m2, incl. vaste kastenwand)
met balkon, badkamer met wastafel, douche en 2e toilet.

2e etage (19.01m2):
overloop met dakkapel, slaapkamer met dakkapel en berging (9m2).

Bijzonderheden:
* Van de bijweglaan3 is een unieke woningwebsite beschikbaar waar je de brochure en relevante documenten kunt
downloaden
* Woonoppervlakte 122.4m2 en eigen grond 260m2
* Bouwjaar 1934
* Ruime parkeergelegenheid op eigen oprit
* Zonnige en brede tuin op het zuidoosten gelegen
* Ideale gezinswoning in kindvriendelijke en fijne omgeving
* Energielabel G, de woning leent zich uitstekend om naar eigen wensen verbouwd te worden
* Bouwtechnische keuring ter inzage



* Duinen, strand, bossen en Haarlem-centrum op minder dan 10 kilometer afstand
* Uitvalswegen naar Amsterdam, Den Haag en Schiphol binnen 10 minuten bereikbaar
* Station Heemstede-Aerdenhout en Hillegom op 15 minuten fietsafstand
* Aanvaarding in overleg



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 595.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, hoekwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1934
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen
Keurmerken Bouwkundige Keuring

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 122 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 9 m2

Externe Bergruimte 3 m2

Overige inpandige ruimte 29 m2

Perceeloppervlakte 260 m2

Inhoud 485 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Natuurlijke ventilatie en rookkanaal

Energie

Definitief energielabel G
Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Intergas gas gestookt uit 2010, eigendom

Kadastrale gegevens

Bennebroek A 2077 Resultaat

Oppervlakte Bennebroek A 2077 260 m2

Omvang Bennebroek A 2077 Geheel perceel
Eigendomssituatie Bennebroek A 2077 Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg
Tuin Achtertuin en voortuin

Achtertuin 85 m2 (9.85m diep en 8.63m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidoosten
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Aangebouwd stenen berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Aangebouwd stenen
Capaciteit 1 auto

Bijweglaan 3, Bennebroek
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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.


