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€ 775.000 k.k.

www.harp3.nl



Harp 3, Bennebroek

Heerlijk familiehuis op een van de mooiste en rustigste plekjes van Bennebroek.

Deze geschakelde 2-onder-1-kapwoning is sinds 1976 in eigendom van de familie. Zij hebben deze fijne woning laten
bouwen met als doel: een echt familiehuis voor hun grote gezin met 4 kinderen. En dat is meer dan gelukt!
De woning telt namelijk een woonoppervlakte van 177m2 verdeeld over 3 woonlagen, beschikt over 6 slaapkamers en
2 badkamers. Het verschil met het buurhuis is dat deze woning een hogere nokhoogte heeft, waardoor de woning een
volwaardige 2e verdieping heeft.
Aan de voorzijde ligt een verzorgde voortuin, een oprit die met gemak plaats biedt aan 2 auto’s en een aangebouwde
stenen garage. De zonnige achtertuin ligt op het zuidwesten en is zowel bereikbaar via de woonkamer als de garage.
Doordat er geen achterburen zijn, is er zowel in het huis als in de tuin veel privacy. Met een lengte van ruim 10 meter
en een breedte van ca. 6.5 meter heeft deze woning een goede maatvoering.
De L-vormige woonkamer met grote raampartijen, een schuifpui en een open haard ligt aan de achterzijde, voor in de
woning bevindt zich de open keuken met aangrenzend de bijkeuken met toegang tot de voortuin. De 1e etage is
voorzien van 4 slaapkamers en een badkamer en op de 2e etage, met schuin dakvlak, vind je nog eens 2 ruime
slaapkamers en een 2e badkamer. De ruime vliering met stahoogte is te bereiken via 3 luiken.
Deze mooie woning dient naar eigen wens en smaak te worden gemoderniseerd en kan alleen nog maar mooier
worden! Word jij de nieuwe 2e eigenaar?

Ligging:
De woning ligt op een woonerf waar kinderen nog heerlijk onbevangen op straat kunnen spelen en er heerst een fijne
samenhorigheid. Zo organiseren de buurtbewoners één keer per jaar een BBQ genaamd 'Harpecue'. Bennebroek heeft
3 basisscholen, een kinderopvang en er is een ruime keuze aan middelbare scholen in de omgeving die met de fiets
zeer goed bereikbaar zijn. Op loopafstand vind je de AH, een drogist en een slijterij en iets verderop zijn diverse winkels
op de Zwarteweg waar je terecht kunt voor je dagelijkse boodschappen. Het centrum van Heemstede en Haarlem zijn
goed bereikbaar, net als de stranden van Bloemendaal en Zandvoort. Mocht je voor werk moeten reizen, dan liggen de
NS stations Hillegom en Heemstede/Aerdenhout op 10 minuten rijafstand. Tevens liggen diverse uitvalswegen in de
directe omgeving.

Indeling:
Parterre (67.57m2):
voortuin met eigen oprit geschikt voor 2 auto's en een aangebouwde stenen garage (25m2), entree, hal met meterkast,
deur naar de woonkamer (31m2) met open haard en schuifpui naar de achtertuin, keuken (13m2) met
inbouwapparatuur aan de voorzijde en deur naar de bijkeuken (8m2) voorzien van was/droger opstelling, gootsteen en
deur naar de voortuin, toilet met fontein.

1e etage (66.66m2):
overloop, 2 slaapkamers (10m2 en 12m2) aan de voorzijde en beide voorzien van een wastafel, 2 slaapkamers (9.5m2
en 17m2) aan de achterzijde, badkamer (4m2) voorzien van inloopdouche, wastafel en toilet.

2e etage (42.87m2):
overloop met cv-ketel, slaapkamer (14m2) aan de voorzijde met dakraam, slaapkamer (17m2) aan de achterzijde met
dakraam, 2e badkamer voorzien van douche, wastafel en toilet.

Ruime vliering met voldoende opbergruimte, bereikbaar middels 3 luiken.

Bijzonderheden:
- Van de harp3 is een unieke woningwebsite beschikbaar waar je de brochure en relevante documenten kunt
downloaden.



- Bouwjaar 1976
- Eigen grond 300m² en woonoppervlakte 177m²
- Conform NEN2580 voorwaarden ingemeten (rapport aanwezig)
- Heerlijk familie huis met maar liefst 6 slaapkamers en 2 badkamers
- Privacy vriendelijke achtertuin (14m vanaf achtergevel) op het zuidwesten gesitueerd
- Fantastische buurt om kinderen groot te brengen
- Eigen oprit voor het plaatsen van 2 auto's
- Aangebouwde stenen garage voorzien van water, verwarming en elektra
- Dak westzijde zeer goed geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen
- Vaillant cv-ketel, bouwjaar 2021
- Bouwtechnische keuring ter inzage
- Op loopafstand van de AH
- Notariskeuze verkoper
- De grootste speeltuin van Europa ''de Linnaeushof'' ligt op fietsafstand
- NS stations Hillegom en Heemstede/Aerdenhout goed bereikbaar
- Oplevering in overleg nader te bepalen
- Voor de indeling en maatvoering verwijzen wij je naar de plattegronden



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 775.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, geschakelde 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1976
Soort dak Dwarskap bedekt met pannen
Keurmerken Bouwkundige Keuring

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 177 m2

Overige inpandige ruimte 25 m2

Perceeloppervlakte 300 m2

Inhoud 700 m3

Indeling

Aantal kamers 7 (6 slaapkamers)
Aantal badkamers 2 badkamers en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 inloopdouche, 2 toiletten, 2 wastafels en 1 douche
Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Dakraam, mechanische ventilatie, rookkanaal en schuifpui

Energie

Definitief energielabel D
Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Vaillant gas gestookt uit 2021, eigendom

Kadastrale gegevens

Bennebroek A 3916
Oppervlakte 300 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, beschutte ligging en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 144 m2 (14.3m diep en 10.06m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidwesten

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 Geen isolatie
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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.


