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Omschrijving 
 

Drenthelaan 8, 2101 SZ Heemstede 
 
INSTAPKLAAR en VRIJ OP NAAM. 
Ideaal voor starters en of beleggers. 
 
Nieuw gebouwd, prachtig afgewerkt, klein appartementencomplex ‘De Heerlijckheid’ staat, in een 
aantrekkelijke omgeving met alle voorzieningen dichtbij. Dit appartement is direct te betrekken! Zo is het 
gezellige dorpscentrum van Heemstede met een ruim aanbod aan boetieks, speciaalzaken en horeca 
letterlijk om de hoek. De parkeergelegenheid voor de deur is uitstekend en als u de natuur in wilt zijn het 
wandelbos Groenendaal en het prachtige Buitenplaats Leyduin binnen fietsafstand. Maar ook het strand 
en de duinen zijn dichtbij. En voor wie uitgebreid wil winkelen of genieten van gezellige horeca is het 
historische centrum van Haarlem met de auto, de fiets of het openbaar vervoer gemakkelijk bereikbaar. 
 
Het betreft het modelappartement en de roerende zaken kunnen worden overgenomen (€ 5.000,-). 
 
Indeling; Gezamenlijk entree, met hal en lift; 
1e etage; entree, woonkamer met eetgedeelte en toegang tot zonnige balkon aan de voorzijde, L-
vormige keuken met inbouwapparatuur, bergkast/cv-ruimte, royale slaapkamer met balkon en een 
aparte ruimte voor grote inloopkast, moderne badkamer met ruime douche en wastafelmeubel. 
 
Omgeving 
Winkels, sportfaciliteiten en het NS-station van Heemstede liggen om de hoek. Op 15 minuten 
fietsafstand vindt u bovendien het schitterende Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De nabijheid van 
het historisch stadshart van Haarlem en diverse uitvalswegen maken de woonomgeving compleet. 
 

• geschikt voor starters en zeker ook voor ouderen 

• turn key appartement 

• mooie lichtinval vanwege balkon aan voor- en achterzijde 

• oplevering kan per direct 

• roerende zaken ter overname € 5.000,- 

• het appartement is voorzien van een lift 

• inpandige fietsenstalling met elektrapunt voor de elektrische fiets. 
 

 

 

€ 350.000,00 vrij op naam 
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APPARTEMENT 8

Woonruimte: 56,4 m²

Buitenruimte: 10,4 m²
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DMC Overveen
Bloemendaalseweg 245 
2051 GC  Overveen
telefoon 023 541 00 41
e-mail overveen@dmcmakelaars.nl
website www.dmcmakelaars.nl

DMC Haarlem
Kleverparkweg 24
2023 CE  Haarlem
telefoon 023 541 70 07
e-mail haarlem@dmcmakelaars.nl
website www.dmcmakelaars.nl


