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Kenmerken

Type Eengezinswoning, 2-onder-1-
kapwoning Inhoud 552 m3

Bouwjaar 1933 Perceelopp. 107 m2

Kamers 6 (5 slaapkamers) Verwarming Cv-ketel

Woonopp. 154 m2 Parkeren Betaald parkeren en
parkeervergunningen



Wat woon je hier fijn in dit ruime, lichte en sfeervolle 2 onder 1 kap huis (jaren '30) met zonnige
achtertuin (zuid) en op slechts een minuut of 5 lopen van de Grote Markt.

Ideaal gezinshuis, goed onderhouden en op een toplocatie. Deze fantastische gezinswoning is
voorzien van een luxe open woonkeuken met kookeiland en diverse inbouwapparatuur. Met behoud
van klassieke kenmerken, gelegen in de gewilde woonwijk het 'Garenkokerskwartier' aan de rand
van het centrum van Haarlem.
Warmte, gezelligheid, stijl en comfort zijn enkele kernwoorden die dit prachtige huis omschrijven.
De fijne leefkeuken met openslaande deuren naar de stadstuin op het zuiden met zij poortingang.

Op enkele minuten lopen van het stadscentrum met o.a. de Grote Markt, tal van restaurants, grote
supermarkt, Pathé en de Jopenkerk. Ook de basisschool en het NS station Haarlem centraal liggen
op loopafstand. Uitvalswegen naar Amsterdam en Schiphol zijn goed bereikbaar en het strand en de
duinen zijn op fietsafstand (ca. 20 minuten).
Het vermaarde winkelaanbod van Haarlem, de Philharmonie en de Toneelschuur vindt je aan de ene
kant. Wandelen of hardlopen kun je in de Kennemerduinen of op het strand van Bloemendaal. Alles
op de fiets bereikbaar. Dichtbij de stad én dichtbij de zee.

Kom kijken en laat je verrassen!

Begane grond:
Entree met hal, naar de ruime en brede woonkamer, open haard en woonkeuken aan de achterzijde
met openslaande deuren naar de gezellige stadstuin (op het zuiden)
toilet en trap naar..

1e verdieping:
Ruime overloop. Achter slaapkamer met balkon en kastenwand, 2e (voor) slaapkamer en 3e (voor)
slaapkamer (thans in gebruik als werkkamer). Badkamer met inloopdouche en bad, dubbele wastafel
en apart toilet.

trap naar de 1e verdieping:
2 slaapkamers (met wastafel) en een ruime overloop voor wasmachine en droger opstelling. Veel
bergruimte.

Vliering.
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Kadastrale kaart



Lijst van zaken
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Aanvullende clausules
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