
VAN ITTERSUMLAAN 8, BENNEBROEK

€ 789.000 k.k.

www.vanittersumlaan8.nl



van Ittersumlaan 8, Bennebroek

Op prachtige locatie gelegen met vrij uitzicht aan de voorzijde over de Bennebroekervaart, ligt deze ruime twee-onder-
een-kap woning (140m2 woonoppervlak) met voor-, zij- en achtertuin, diepe oprit en garage.

De woning is gebouwd omstreeks 1953 en is gelegen op een mooi perceel eigen grond van 383 m2. De woonkamer is
heerlijk licht en heeft een mooie breedtemaat van 3.68m. Het beschikt over een erker aan de zijkant waardoor de
woonkamer nog ruimtelijker voelt en aan de achterzijde over een open keuken welke desgewenst uitgebreid zou
kunnen worden door het realiseren van een (vergunningsvrije) uitbouw over de gehele breedte van de achtergevel. De
garage kan voor diverse doeleinden in gebruik genomen worden en zelfs samen met een uitbouw bij de living op de
parterre betrokken worden.
Op de eerste verdieping beschikt dit ideale gezinshuis over 3 slaapkamers en een badkamer en op de tweede
verdieping nog eens twee slaapkamers met een separate stookruimte en berging. De tweede verdieping heeft genoeg
ruimte om hier een tweede badkamer te maken.
De vrije ligging is niet alleen aan de voorzijde maar ook aan de achterzijde waardoor je extra veel privacy geniet voor
het ultieme woongenot.

Deze zeer geliefde woonwijk met veel groen en fraaie woonhuizen is gelegen om de hoek van het centrum van
Bennebroek met diverse speciaalzaken, supermarkt en horeca. In het dorp bevinden zich 3 basisscholen, kinderopvang
en vele sportvoorzieningen. De middelbare scholen vind je in Heemstede, Haarlem, Hoofddorp en Hillegom en zijn per
fiets eenvoudig bereikbaar. Het N.S.-station is op fietsafstand gelegen en uitvalswegen naar o.a. Amsterdam en/of Den
Haag zijn goed bereikbaar. Op korte afstand liggen de Amsterdamse Waterleidingduinen of nog veel meer andere
mooie gebieden voor een heerlijke wandeling om een frisse neus te halen.

Indeling:
Begane grond (55.72 m2)
Diepe en verzorgde voortuin met oprit, entree, ruime hal met meterkast en garderoberuimte, verdiepte trapkast, toilet
met fontein en mechanische ventilatie, brede en lichte woonkamer met open haard, erker en deur naar de achtertuin,
open keuken v.v. inbouwapparatuur en eveneens een toegangsdeur naar de zonnige en vrij gelegen achtertuin welke
beschikt over een terras. De achtertuin is ook bereikbaar vanuit de voor- / zijtuin door middel van een poort.
Vrijstaande stenen garage (18.83 m2) v.v. elektra en openslaande deuren en aangebouwde stenen berging (het oude
kolenhok). Achterin de tuin beschikt de woning ook nog over een vrijstaande houten berging welke voorzien is van
elektra. Trap naar..

1e Etage (52.42 m2)
Overloop, toilet, badkamer met wastafelmeubel, inloopdouche en wasmachine-aansluiting, ruime slaapkamer aan de
achterzijde met vaste kastenwand, ruime slaapkamer aan de voorzijde met openslaande deuren naar het balkon,
zijslaapkamer. Vaste trap naar..

2e Etage (32.11 m2)
Overloop met vaste kast, stook-/wasruimte met Intergas HRE C.V.-ketel uit 2018, opstelplaats voor wasmachine en een
dakraam, slaapkamer aan de achterzijde met vaste kast, dakkapel en knieschot voor bergruimte, kamer aan de
voorzijde met vaste kast en knieschot, bergkast.

Bijzonderheden:
- Van de vanittersumlaan8 is een unieke woningwebsite beschikbaar waar je de brochure en relevante documenten
kunt downloaden
- Woonoppervlakte 140.2 m2, garage 18.83 m2
- Perceeloppervlakte 383 m2
- Meetrapport aanwezig



- Bouwjaar 1953
- Locatie, locatie, locatie! Wie wil nu niet op deze locatie wonen?!
- Ruime twee-onder-een-kap woning met veel potentie!
- 5 slaapkamers
- Mogelijkheid voor een tweede badkamer
- Privé parkeergelegenheid op eigen oprit of in de garage
- Privacy volle achtertuin op het noordoosten, zijtuin op het oosten, voortuin op het zuidwesten
- Gehele woning voorzien van dubbele beglazing
- 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
- Oplevering in overleg nader te bepalen, kan spoedig



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 789.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1953
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 140 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 4 m2

Externe Bergruimte 19 m2

Perceeloppervlakte 383 m2

Inhoud 470 m3

Indeling

Aantal kamers 6 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 2 aparte toiletten

Badkamervoorzieningen 1 inloopdouche, 1 wasmachineaansluiting en 1
wastafelmeubel

Aantal woonlagen 3 woonlagen

Voorzieningen Dakraam, mechanische ventilatie, natuurlijke ventilatie en
rookkanaal

Energie

Definitief energielabel E
Isolatie Dubbel glas
Verwarming Cv-ketel en open haard
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Intergas HRE gas gestookt uit 2018, eigendom

Kadastrale gegevens

Bennebroek A 2658
Oppervlakte 383 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in woonwijk en vrij uitzicht
Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 163 m2 (15m diep en 10.84m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordoosten
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Vrijstaande stenen
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Voorzien van elektra

van Ittersumlaan 8, Bennebroek















































Plattegrond









AVG 2022 Meetcertificaat















Kadastrale kaart



Clausules woonhuizen









Lijst van zaken











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.


