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Kenmerken

Type Herenhuis, tussenwoning Inhoud 549 m3

Bouwjaar 1900 Perceelopp. 118 m2

Kamers 5 (4 slaapkamers) Verwarming Cv-ketel

Woonopp. 135 m2 Parkeren Parkeervergunningen



OPEN HUIS ZATERDAG 21 JANUARI TUSSEN 10 EN 12 UUR!

Dit lichte sfeervolle gezinshuis uit 1896 met vier slaapkamers is stijlvol gerenoveerd met behoud van
veel originele details. Het huis heeft een tuin op het zuiden, een ruime schuur en een praktisch
achterom. Vanwege de uitstekende isolatie is het huis energiezuinig.

Dit stadshuis is gelegen op loopafstand van het bruisende centrum van Haarlem met om de hoek
een moestuin, winkels, ateliers, eetcafés en restaurants zoals Colette, Fishbar Monk, ML en de
Oerkap maar ook uitgaansgelegenheden en musea zoals Het Teylers Museum, de Toneelschuur, de
Stadsschouwburg en de Philharmonie bevinden zich op loopafstand. Het huis ligt gunstig ten
opzichte van het NS station en de uitvalswegen naar Amsterdam, Schiphol, Utrecht en Den Haag.
De bossen, de duinen en de stranden zijn met de fiets in 20 minuten bereikbaar.

Fantastisch ruim herenhuis met zonnige achtertuin gelegen in Haarlem centrum.

Dit royale en zeer lichte herenhuis uit de negentiende eeuw biedt bijzonder veel wooncomfort. De
woning heeft in totaal 4 slaapkamers, een luxe badkamer, ruime woonkamer met, in de aanbouw,
de keuken gesitueerd en een zonnige achtertuin op het zuiden. Het huis kenmerkt zich doordat vele
originele details uit de bouwperiode behouden zijn gebleven. Zo heeft de woonkamer nog prachtige
originele ornamenten en zijn alle paneeldeuren in de woning aanwezig.

De ligging is ideaal! Het centrum van Haarlem ligt 'in de achtertuin' en het fraaie groene park de
Bolwerken ligt aan de voorzijde. Ook zijn scholen, naschoolse opvang, sportfaciliteiten, NS station
en openbaar vervoer op loopafstand gelegen.

Indeling:
Parterre: hal met meterkast en originele deur naar de ruime en lichte woonkamer met originele
paneeldeuren en prachtige ornamenten op het plafond (hoogte 2.84 m). Vanuit de woonkamer
toegang tot aanbouw met daarin de half open keuken voorzien van vloerverwarming en diverse
inbouwapparatuur, openslaande deuren naar zonnige achtertuin (met achterom). Gang met toilet en
vaste trap naar 1e etage.

1e etage: overloop, trappenhuis met zijramen en CV opstelling, toilet, moderne badkamer met
dubbele wastafel en royale inloopdouche, 1 ruime slaapkamer met zicht op de tuinen en met balkon,
ruime ouder slaapkamer aan de voorzijde voorzien van een vaste kast, vaste trap naar 2e etage.

2e etage: ruime overloop met wasmachine- en droger aansluiting, toegang tot 2 slaapkamers met
dakkapellen aan beide kanten, vlizotrap naar de ruime bergvliering.

Tuin:
Zonnige achtertuin van circa 35 m² gelegen op het zuiden met de gehele dag zon, houten
vrijstaande berging met elektra en achterom. De achtertuin is via een achterom vanuit de
Baljuwslaan bereikbaar.

Bijzonderheden:
Royale zonnige achtertuin op het zuiden met achterom
Parkeren middels parkeervergunning Centrum



Prachtige hoge plafonds van circa 2.84 m met originele ornamenten
Hoofd dak (pannendak) vernieuwd in 1991
Nagenoeg geheel voorzien van houten kozijnen met dubbel glas en voorzetramen
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Kadastrale kaart



Lijst van zaken
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Aanvullende clausules



Aanvullende clausules



Aanvullende clausules



Aanvullende clausules



Aanvullende clausules






