
ZUBLILAAN 1, BENNEBROEK

€ 895.000 k.k.

www.zublilaan1.nl



Zublilaan 1, Bennebroek

Vrijstaand wonen midden in het groen en toch heel centraal!

Deze unieke semi-bungalow is gelegen in de geliefde villawijk 'Het Duin' op 775 m2 eigen grond met rondom gelegen
tuin. Het is even zoeken om de split level woning te vinden en dat maakt hem zo bijzonder. Verscholen tussen de
prachtige lanen en omringd door tuin kun je op de privé oprit jouw auto's parkeren. De woning is te betreden via de
buitentrap door de voordeur, of door de garage via een trap naar de woonétage. De ruime hal met garderoberuimte
biedt toegang tot de riante woonkamer met speelse indeling. De woonkamer biedt vanaf diverse kanten uitzicht over
de fraaie en privacyvolle tuin. De eetkamer en de keuken met praktische bijkeuken liggen wat hoger, wat een leuk
effect geeft. Vanuit het leefgedeelte kom je door een lange hal met kastenwand bij de drie slaapkamers en de
badkamer. Via een wenteltrap is de garage inpandig bereikbaar. Naast de garage, welke toegankelijk is middels een
elektrisch bedienbare garagedeur, is er in het souterrain ontzettend veel bergruimte en is er een extra ruimte voor
bijvoorbeeld een werkplaats of een ander doel.

Het openbaar vervoer, uitvalswegen naar o.a. Amsterdam en/of Den Haag zijn goed bereikbaar en liggen op korte
afstand. Daarnaast kun je te voet naar het centrum van Bennebroek of één van de prachtige wandelgebieden zoals de
Amsterdamse Waterleiding duinen. De gezellige centra van Haarlem of Heemstede zijn op fietsafstand gelegen, waar je
veel diversiteit hebt aan bars, restaurants en winkeltjes.

Indeling
Souterrain (3.00 m2 + 57.17 m2 overige inpandige ruimte):
garage met elektrisch bedienbare garagedeur, spoelbak, bergruimte en ondiepe hoogte voor nog meer bergruimte.
Wenteltrap naar..

Parterre (124.03 m2):
entree, ruime hal met garderoberuimte, vaste kastenwand en meterkast, toilet met fontein en mechanische ventilatie,
split level woonkamer (totaal circa 54 m2) met centrale open haard (houtkachel), grote raampartijen voor veel licht en
prachtig uitzicht, eetgedeelte met half-open keuken v.v. inbouwapparatuur en praktische bijkeuken met pantry en
wasmachine-/drogeropstelling, deur naar de tuin. Diepe overloop met lichtkoepel en kastenwand, 3 slaapkamers
waarvan één met kastenwand, badkamer met toilet, dubbel wastafelmeubel, douche en dakraam

Bijzonderheden:
* Van de zublilaan1 is een unieke woningwebsite beschikbaar waar je de brochure en alle relevante documenten kunt
downloaden
* Woonoppervlakte 127m2 + 57.2m2 overige inpandige ruimte en 775m2 eigen grond
* Meetrapport aanwezig
* Vakantie in eigen woning in deze bijzonder gelegen semi-bungalow
* Garage met elektrisch bedienbare garagedeur
* Privé oprit
* Fijne, ruime woonkamer met uitzicht over de groenrijke tuin
* Half-open keuken met bijkeuken met opstelling voor de wasmachine- en droger
* Twee knusse slaapkamers en een ruime slaapkamer
* Diverse uitbreidingsmogelijkheden, onderzoeksrapport bestemmingsplan is aanwezig met de mogelijkheden erin
uitgewerkt
* Veel bergruimte in het souterrain
* Oplevering in overleg nader te bepalen



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 895.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Villa, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1960
Soort dak Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 127 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 2 m2

Overige inpandige ruimte 57 m2

Perceeloppervlakte 775 m2

Inhoud 620 m3

Indeling

Aantal kamers 4 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 dubbele wastafel en 1 toilet
Aantal woonlagen 1 woonlaag en een kelder
Voorzieningen Dakraam, mechanische ventilatie, rookkanaal en schuifpui

Energie

Definitief energielabel F
Isolatie Dakisolatie, grotendeels dubbelglas en muurisolatie
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel en elektrische boiler eigendom
Type ketel Combiketel ATAG gas gestookt uit 2011, eigendom

Kadastrale gegevens

Bennebroek A 3160
Oppervlakte 775 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Beschutte ligging en in woonwijk
Tuin Tuin rondom

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Inpandig en souterrain
Capaciteit 1 auto

Voorzieningen Met elektrische deur, voorzien van elektra, voorzien van
verwarming en voorzien van water

Zublilaan 1, Bennebroek
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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.


