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Albert Neuhuysstraat 4, Heemstede

STIJLVOL EN LUX VERBOUWD FAMILIEHUIS OP TOPLOCATIE NABIJ HET SPAARNE

Een dergelijk object komt niet elke dag op de markt. Met de kenmerken van de rijke jaren 30 bouwstijl (hoge
plafonds en mooie afmetingen) een 2-onder-1-kap villa die van top tot teen is verbouwd tot een tijdloos, lux en
comfortabel familiehuis. Zowel de woning als de tuin zijn in 2007/2008 compleet gerenoveerd en door het
ontwerp en het gebruik van zeer hoogwaardige materialen is de uitstraling van het geheel tijdloos en chique.

De aanbouw geeft de begane grond een bijzondere en speelse indeling. Naast de gezellige living en riante
woonkeuken, is er met veel glas een verbinding gemaakt via de tuin- c.q. speelkamer naar de study en
lounge-ruimte c.q. gastenverblijf met eigen toilet en douche. Tijdens de verbouwing is alles vernieuwd, van
leidingwerk, tot nieuwe indelingen, van sanitair tot licht- en geluidssystemen door het hele huis. Door de
nieuwe indeling en mooie afmetingen straalt de woning veel rust en ruimte uit.

Ook de slaapvertrekken zijn ruim opgezet, zoals de imposante master bedroom met riant balkon met uitzicht
op het Spaarne en luxe kleedkamer. De aangrenzende badkamer met dubbele regendouche en whirlpool bad
is eveneens zeer royaal. Voor de kinderen is er een eigen verdieping met ruime, lichte kamers en een eigen
badkamer. In de tuin zijn meerdere terrassen en grote vijver; alles strak ontworpen en geheel in lijn met de
uitstraling van het interieur. Binnen en buiten zijn daardoor een geheel.
In de tuin is tevens een sauna met aangrenzende opbergschuur. Parkeren kan op de eigen oprit

En dit alles dan gelegen in de geliefde en kindvriendelijke Schildersbuurt. Met het Spaarne in je achtertuin en
alle faciliteiten in de directe omgeving. Zoals de winkels aan de Jan van Goyenstraat en de Binnenweg om de
hoek en het historische centrum van Haarlem op 10 minuten fietsafstand. Ook diverse scholen (basis en
middelbaar), sportverenigingen en de uitvalswegen liggen in de directe omgeving.

Kortom: een zeer bijzonder object wat je zo kunt betrekken en waar je dus heerlijk met je gezin kunt genieten
van het ‘buiten’ wonen in een van de mooiste buurten van Heemstede.

Indeling:

Begane grond: Entree met vaste kasten, vestibule, fraaie schuifdeuren naar de hal, ruim toilet, living met
(gas)open haard, houten inbouwkasten en houten vloer, woonkeuken (houten keuken Piet Jan van den
Kommer) met luxe inbouwapparatur (Quooker, Wolf gasfornuis, Miele stoomoven en afwasmachine, Liebherr
koel-vriescombinatie), tuinkamer met buitenhaard en grote raampartijen, aparte study/werkhoek, toilet,
stoomdouchecabine, gastenkamer c.q. loungekamer met openslaande deuren naar het terras en de buiten
gelegen sauna.

1e Verdieping: overloop, zeer royale master bedroom met groot balkon, die overloopt naar luxe kleedkamer
met ingebouwde kledingkasten, riante master bathroom met dubbele regendouche, vrijstaand bubbelbad,
dubbele wastafel en toilet, aparte waskamer met ingebouwde kastruimte.

2e Verdieping: overloop met luik naar grote vliering, slaapkamer aan de voorzijde met ingebouwde kasten en
daklicht, slaapkamer aan de achterzijde met ingebouwde kasten en dakkapel, ruime 2e badkamer met
inloopdouche, dubbele wastafel en toilet.

In de tuin een aparte sauna met aangrenzende houten bergschuur.

Bijzonderheden:

- Woonoppervlak: 237 m²
- Perceeloppervlak: 517 m²
- Bouwjaar: 1929



- Woning onder architectuur (Enzo architecten) compleet verbouwd en gerenoveerd in 2007//2008
- Tuin tevens onder architectuur (Edwin Schoo) aangelegd met meerdere terrassen en vijverpartij
- Lux familiehuis met veel ruimte en meerdere leefruimtes op de begane grond
- Zeer hoogwaardige verbouwd: houten vloeren, handgemaakte houten keuken, inbouwverlichting Modular,
Cleopatra -
stoomdouche en bubbelbad, geluidsystemen door gehele woning, vloerverwarming m.u.v. woonkamer
- Alarmsysteem (Basecompany)
- Aparte sauna in de tuin met aangrenzende houten bergschuur
- Nieuw dak, gevels opnieuw gevoegd en gestraald (1998)
- Parkeren op eigen oprit voor meerdere auto's
- Gelegen in gewilde en kindvriendelijke Schildersbuurt
- Nabij het Spaarne, winkels, scholen en sportverenigingen
- Op fietsafstand van het historische centrum van Haarlem, het strand en de duinen
- Goede verbinding met Amsterdam, Den Haag en Schiphol (via station Heemstede-Aerdenhout), maar ook
via nabij gelegen uitvalswegen

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen
enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen
daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 1.695.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Villa, 2-onder-1-kapwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1929
Soort dak Samengesteld dak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 237 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 13 m2

Externe Bergruimte 8 m2

Perceeloppervlakte 517 m2

Inhoud 957 m3

Indeling

Aantal kamers 9 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 2 badkamers en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 2 dubbele wastafels, 2 inloopdouches, 1 ligbad en 2
toiletten

Aantal woonlagen 3 woonlagen en een vliering

Voorzieningen Alarminstallatie, dakraam, mechanische ventilatie,
rookkanaal, sauna en schuifpui

Energie

Voorlopig energielabel G
Isolatie Dakisolatie, HR-glas, muurisolatie en vloerisolatie
Verwarming Cv-ketel, gashaard en vloerverwarming gedeeltelijk
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Nefit gas gestookt uit 2007, eigendom

Kadastrale gegevens

Heemstede A 7852
Oppervlakte 517 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in woonwijk
Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 160 m2 (15m diep en 15m breed)
Ligging tuin Gelegen op het noordwesten
Balkon/dakterras Dakterras aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Aangebouwd houten berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren

Garage

Soort garage Parkeerplaats
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