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Aanbiedingstekst:

Dit mooie appartement bevindt zich op het fraaie, bosrijke
Landgoed Hagenduin, op de grens van Heemstede en Bennebroek.
Het riante, gelijkvloerse appartement heeft een woonoppervlakte
van 242m2 en bevind zich op de begane grond van gebouw de
Zomereik, dat onderdeel uitmaakt van een PRESTIGIEUS COMPLEX.

Bij de bouw en inrichting van dit appartement is gekozen voor
uitsluitend hoogwaardige materialen en kwaliteit, waardoor er een
uiterst LUXUEUS en COMFORTABEL appartement is gecreëerd. Op
de ruime terrassen  heeft u uitzicht over het landgoed en het vele
groen, kan een belangrijk deel van de dag van de zon dan wel de
schaduw worden genoten. Onder het gebouw bevindt zich de
GARAGE met daarin een afsluitbare garagebox met ruimte voor
TWEE AUTO'S en een afzonderlijke grote berging.

Het landgoed is toegankelijk via een hek, dat ook vanuit het
appartement op afstand kan worden bediend. Het gehele complex
straalt rust, comfort en veiligheid uit, waar men zorgeloos kan
wonen.

Dit appartement kijkt uit op het historische Bleekveld en deels op het landgoed De
Overplaats, beiden onderdeel van het landschap Noord-Holland. Liefhebbers die willen
genieten van het groen hebben vanuit het landgoed een eigen toegang tot het uitlopend
duingebied. De duinen en het strand van Zandvoort bereikt u binnen 20 minuten met de
auto en voor uw dagelijkse boodschappen loopt u even naar de supermarkt en slager om de
hoek. Dichtbij is de gezellige Raadhuisstraat/Binnenweg van Heemstede waar een divers
winkelaanbod afgewisseld wordt met leuke terrassen en uitstekende restaurants. Openbaar
vervoer naar NS-station Heemstede/Aerdenhout ligt op loopafstand en (internationale)
scholen bevinden zich in de omgeving.

BIJZONDER RIANT EN COMFORTABEL APPARTEMENT (242M2) MET VEEL BUITENRUIMTE, 
4 SLAAPKAMERS, 2 BADKAMERS EN GARAGE VOOR 2 AUTO'S



Aanbiedingstekst Boonstra.nl

Indeling:

Parterre: centrale entree met video-intercom, brievenbussen, lift en
trappenhuis.

Appartement: entree, zeer royale hal, woonkamer met openslaande
deuren naar het terras met weids uitzicht, ruime eetkeuken (SieMatic)
met diverse inbouwapparatuur, bijkeuken en wasruimte,
hoofdslaapkamer met naast gelegen badkamer met douche, toilet en
wastafelmeubel, logeerkamer met eigen badkamer met douche, toilet
en wastafelmeubel en 2 slaapkamers. Via de hal bereikt u een
separaat toilet, een inloopkast en de cv-ruimte.

Algemeen: 

* Woonoppervlakte 242, riante buitenruimte (meerdere terrassen).  Bouwjaar 2006.
* Alarm en Domotica-system.
* In het hele appartement ligt een fraaie houten vloer en tapijt in de slaapkamers.
* Verwarmde afrit naar de garage.
* Actieve VvE met 13 eigenaren en een maandelijkse bijdrage van € 482,28 (voor 
   gezamenlijk onderhoud van gebouw en terrein, lift, schoonmaak en bewassing).
* Met de auto naar Amsterdam-Zuid (Zuidas) in 30 min., Schiphol 24 min. en Haarlem
   15 min.
* Voor indeling en maten zie kleurenplattegronden.

Oplevering in overleg.
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INFORMATIE

Overdracht:
Vraagprijs:                                               € 1.375.000,-- k.k.
Status:                                                      Beschikbaar
Oplevering:                                              In overleg

Bouw:
Soort appartement:                               portiekflat                                                               
Bouwjaar:                                                2006

Oppervlakten en inhoud:
Wonen:                                                   242 m2
Inhoud:                                                   809 m3

Indeling:
Aantal kamers:                                        5                        
Aantal slaapkamers:                              4         

Kadastrale gegevens:

Gemeente Heemstede, sectie C, nummer 5252 A-1.

Algemeen:

* Woonoppervlakte 242, riante buitenruimte (meerdere terrassen).  Bouwjaar 2006.
* Alarm en Domotica-system.
* In het hele appartement ligt een fraaie houten vloer en tapijt in de slaapkamers.
* Verwarmde afrit naar de garage.
* Actieve VvE met 13 eigenaren en een maandelijkse bijdrage van € 482,28 (voor 
   gezamenlijk onderhoud van gebouw en terrein, lift, schoonmaak en bewassing).
* Met de auto naar Amsterdam-Zuid (Zuidas) in 30 min., Schiphol 24 min. en 
   Haarlem 15 min.
* Voor indeling en maten zie kleurenplattegronden.

Oplevering in overleg



INFORMATIE

Toelichtingsclausule Nen 2580:
De meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De meetinstructie
is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te
passen voor het geven van een indicatie van de
gebruiksoppervlakte. De meetinstructie sluit verschillen in
meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld
interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het
uitvoeren van de meting. 

Voorbehoud:
Hoewel gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijke
inventarisatie van de beschikbare gegevens, moet er van uitgegaan
worden dat het bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens
(bedragen, jaartallen, omschrijvingen etc.) zijn soms verkregen
door mondelinge informatie, soms zijn ze vanuit het geheugen
opgediept. De koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle
zaken die voor hem van belang zijn en kan zich nimmer beroepen
op onbekendheid met feiten die hij zelf had kunnen waarnemen of
die kenbaar waren uit de openbare registers. De makelaar kan u
desgewenst verwijzen naar de betreffende instanties.

Verdere informatie:
Alle belangrijke documentatie is bij de makelaar tijdens kantoor uren ter
inzage. In veel gevallen kunnen foto kopieën worden verkregen of kunnen de
gegevens aan u verzonden of gemaild worden. Uiteraard kunt u bij de
makelaar alle verdere informatie krijgen.

Deze informatie wordt aan meer personen verstrekt. Aan deze gegevens
kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbieding van dit object dient te
worden gezien als een uitnodiging tot het doen van een bieding.

Koopakte:
Behoudens nadere afspraken gelden de standaardbepalingen, zoals deze
voorkomen in de modelkoopakte die is opgesteld door de Nederlandse
Vereniging van Makelaars NVM, de Consumentenbond en de Vereniging
Eigen Huis. 

De waarborgsom (of bankgarantie) is gebruikelijk 10% van de koopsom en
wordt voldaan aan de notaris.
Eventueel door de koper te maken voorbehouden (zoals voor het verkrijgen
van woonvergunning, hypotheek, nationale hypotheek garantie) worden
alleen vermeld als deze in de onderhandelingen zijn afgesproken.
Voor zover hieronder aanvullende clausules zijn vermeld, worden deze
opgenomen in de koopakte.
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Vragen?
Neem contact met 

ons op!

023 531 9192
info@boonstra.nl 

Volg ons:
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https://www.google.com/search?q=boonstra+en+heijmeijer&oq=boonstra&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l2j0i433l2j0l4.2777j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

