
VALKENBURGERPLEIN 5-1, HEEMSTEDE

€ 465.000 k.k.

www.valkenburgerplein5-1.nl



Valkenburgerplein 5-1, Heemstede

Voormalig 4-kamer appartement met een woonoppervlakte van 111m2, twee slaapkamers, twee balkons en zeer
centrale ligging!

Dit fijne en ruime hoekappartement is door de jaren heen met zorg en liefde onderhouden en is gelegen op de tweede
woonlaag (lift aanwezig) van een kleinschalig appartementencomplex met een actieve vereniging van eigenaars.
Bij binnenkomst in de woning zult u verrast worden door de ruimte en het vele daglicht. De living is sfeervol en de
haard nodigt uit voor een gezellige zit. Vanuit de woonkamer met aangrenzende eetkamer, maar ook vanuit de naast
gelegen slaap-/werkkamer, heeft u een balkon en kijkt u vrij uit over het Valkenburgerplein en de kleurrijke fontein.
De tweede slaapkamer is aan de achterzijde gelegen en is voorzien van 2 inloopkasten en biedt toegang tot het ruime
balkon met zuidwest ligging. En dit is nog niet alles.
Zo is er nog een keuken v.v. alle nodige inbouwapparatuur en is er een badkamer met wastafelmeubel en
inloopdouche en een apart toilet met fontein. Ideaal zijn de vele aanwezige vaste kasten voor de nodige opbergplekken
en op de parterre beschikt het appartement ook nog eens over een separate berging.

Het prettige wonen wordt compleet gemaakt dankzij de gunstige ligging nabij de ''Raadhuisstraat'' welke overloopt in
de ''Binnenweg''. Hier kunt u terecht voor uw dagelijkse boodschappen, maar ook voor een kop koffie, een heerlijke
lunch of borrel. Heemstede biedt een ruime keuze aan horeca! De wekelijkse markt op woensdag is ook erg gezellig.
Voor een goede wandeling loopt u binnen no time naar het Groenendaalse Bos en voor de deur heeft u een
opstappunt voor het openbaar vervoer.

Indeling
Afgesloten entree met bellentableau en brievenbussen, hal met toegang tot de berging en trap of lift naar….

2e woonlaag:
entree, ruime hal met garderoberuimte en berging, meterkast, gang, toilet met fontein, badkamer met douche en
wastafelmeubel, keuken (9.9m2) v.v. diverse inbouwapparatuur en aansluiting voor wasmachine en droger, verrassend
licht en ruime woonkamer (41.5m2) met haard, vaste kastenwand en deur naar balkon (ZO) aan de voorzijde,
slaapkamer voorzijde (10.9m2) met eveneens deur naar het balkon, ruime slaapkamer (16.2m2) met vaste kastenwand
(6.6m2) en toegang tot het balkon met ZW ligging.

Bijzonderheden:
* Van de valkenburgerplein5-1 is een unieke woningwebsite beschikbaar waar u de brochure en relevante documenten
kunt downloaden.
* Woonoppervlakte 110.9m2 (meetrapport aanwezig).
* Bouwjaar 1960.
* Verrassend licht hoekappartement met ruime woonkamer en gezellige haard (41.5m2).
* In verzorgde staat van onderhoud.
* 2 slaapkamers (voorheen 3 slaapkamers).
* Twee balkons voor zowel ochtend-, middag- als avondzon.
* Prettig lichtinval aangezien de zon in de ochtend aan de voorzijde opkomt, via de zijramen in de middag naar binnen
schijnt om vervolgens in de avond aan de achterzijde onder te gaan.
* Separate berging op de parterre.
* Vrije parkeergelegenheid voor de deur.
* Gezonde en actieve VVE, de maandelijkse servicekosten bedragen thans € 411,- per maand (excl. stookkosten €98,-).
* Recentelijk is de gemeenschappelijke hal gemoderniseerd met een intercomsysteem en automatische schuifdeuren
(ook op de 2e etage).
* Gemeenschappelijke gym op de parterre.
* Uitermate centrale ligging met alle denkbare voorzieningen om de hoek voor ultiem woongenot.



* Op loopafstand; OV, het Groenendaalse wandelbos, de wekelijkse markt en de gezellige winkelstraat van Heemstede.
* Aanvaarding in overleg nader te bepalen.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 465.000 k.k.
Servicekosten € 411.00 per maand
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Bijdrage VvE € 411,00 per maand

Bouw

Soort appartement Portiekflat
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1960

Specifiek Toegankelijk voor ouderen en toegankelijk voor minder
validen

Soort dak Plat dak

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 111 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 16 m2

Externe Bergruimte 10 m2

Inhoud 355 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 2 woonlagen
Gelegen op 2e woonlaag

Voorzieningen Buitenzonwering, glasvezel kabel, lift, rookkanaal en kabel
TV

Energie

Definitief energielabel E
Isolatie Grotendeels dubbelglas
Verwarming Blokverwarming
Warm water Elektrische boiler eigendom

Kadastrale gegevens

Heemstede B 7383
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging In bosrijke omgeving, in centrum, in woonwijk en vrij
uitzicht

Tuin Geen tuin
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

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

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

VVE Checklist

Inschrijving KvK Ja
Jaarlijkse vergadering Ja
Periodieke bijdrage Ja (€ 411,00)
Reservefonds aanwezig Ja
Onderhoudsplan Ja
Opstalverzekering Ja
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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.


