
Bakenessergracht 45, Haarlem

www.bakenessergracht45.nl

€ 1.800.000 k.k.





Kenmerken

Type Grachtenpand,
tussenwoning Inhoud 1247 m3

Bouwjaar 1897 Perceelopp. 267 m2

Kamers 4 (2 slaapkamers) Verwarming Cv-ketel en hete lucht
verwarming

Woonopp. 234 m2 Parkeren
Betaald parkeren,
openbaar parkeren en
parkeervergunningen



Hip wonen in Haarlem

Aan één van de mooiste grachten van Haarlem staat dit schitterende grachtenpand met zonnige L-
vormige achtertuin op het zuiden met prachtig uitzicht over de Bakenesserkerk, welke een belangrijk
deel uitmaakt van de historische binnenstad van Haarlem. De pittoreske Bakenessergracht was één
van de stadsgrenzen in de periode dat Haarlem officieel haar stadsrechten kreeg, in 1245. Aan het
begin van de 14e eeuw vond vervolgens de eerste stadsuitbreiding plaats: ‘Bakenes”.
De 2 aaneengesloten percelen aan de achterzijde van het huis bieden volop privacy. Het huis leent
zich ook uitstekend voor een gezinshuis maar ook  kantoor of praktijk aan huis, behoort tot de
mogelijkheden!

Gesitueerd in hartje Haarlem stad is de woning zeer centraal en praktisch gelegen, je loopt de deur
uit en je loopt richting het Spaarne.
Het uitzicht is fantastisch te noemen; vanuit de kamers aan de voorzijde heb je uitzicht over de
Bakenessergracht.
Op een geweldige plek gelegen midden in het historische stadshart met winkels, restaurants, cafés,
theaters zoals Philharmonie en de Toneelschuur, musea zoals Teylers museum, letterlijk om de
hoek. Nog geen 5 minuten lopen van het Centraal Station en ook 5 minuten lopen naar de Grote
Markt.
Ook de uitvalswegen richting de A9 zijn snel bereikbaar. En met 30 minuten fietsen door de
prachtige duinen sta je op het strand van Bloemendaal aan Zee.Met 10 minuten rijdt u op de A9
richting Amsterdam of de A5 richting Den Haag.
Een prachtige kans om al uw woon en eventueel zakelijke wensen te verwezenlijken! Kortom een
prachtig grachtenhuis!

Midden in het centrum loop je de poort door, doet hem dicht en er is werkelijk een oase van rust.
Binnen in het statige huis wordt dit versterkt door de authentieke sfeer en het prachtige uitzicht hebt
over de Bakenessergracht en tevens een prachtige lichtinval. Eenmaal binnen kan je maar één ding
doen en dat is genieten.

Indeling';
Begane grond; inpandige garage ca 19m diep en 5m breed waar 2 auto's geparkeerd kunnen
worden. Aan achterzijde is er toegang naar de grote L-vormige tuin.
1e etage; overloop, gastentoilet, woonkamer met mooie hoge ramen waardoor je de
Bakennessergracht met alle leuke bootjes kunt zien, moderne open keuken, slaapkamer met aan de
achterzijde met groot zonnig dakterras, badkamer met inloopdouche, dubbele wastafel en wc.
2e etage; grote etage welke nu ingedeeld is als werkkamer met vide, berging. Uiteraard kunnen hier
slaapkamers gecreëerd worden.
3e etage; zolder verdieping met stahoogte. Uiteraard kan hier een andere indeling aan gegeven
worden.

Een unieke kans om aan de Gracht te wonen. Multifuntioneel huis dat voor meerdere doeleinden
geschikt is!

- Bouwjaar 1897;
- Gemeentelijk monument;
- Zonnepanelen 10x;
- Eigen grond;



- Woonoppervlakte ca 188 m² ;
- Inhoud: ca. 726 m³;
- Zeer geschikt voor wonen en werken aan huis;
- Bouwkundige rapportage ter inzage aanwezig;
- Parkeervergunning (binnenstad) per direct verkrijgbaar;
- Bezoekersparkeren per direct verkrijgbaar;
- Aanvaarding in overleg.
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Kadastrale kaart



Lijst van zaken
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Aanvullende clausules
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