
RIDDERSTRAAT 29, HAARLEM

€ 1.650.000 k.k.

www.ridderstraat29.nl



Ridderstraat 29, Haarlem

Bent u op zoek naar een unieke locatie voor huisvesting dan is dit uw kans. Binnen de huidige bestemming is
het mogelijk om het pand te gebruiken voor bewoning of er uw kantoor te vestigen. Kortom een karakteristiek
en monumentaal pand wat tot 2008 in gebruik is geweest als gereformeerde kerk met tal van mogelijkheden.

De in 1887 gebouwde kerk in neorenaissancestijl is in 2008 uit zijn eredienst ontslagen. De huidige eigenaar
heeft de kerk vakkundig omgebouwd naar een inspirerende ruimte. De centrale ligging (tussen de Jansstraat
en de Kruisstraat) in het historische centrum van Haarlem maken dit bijzondere object compleet.

Bereikbaarheid:
Met het openbaar vervoer is het pand zeer goed bereikbaar. Op enkele minuten loopafstand van het centraal
station Haarlem. Gelegen in een autoluw gebied, maar nabij diverse (openbare) parkeergarages.

Oppervlakte:
Het totale vloeroppervlak bedraagt ca. 651 m² v.v.o. woon-/kantoorruimte en is als volgt verdeeld:
- begane grond ca. 237 m²
- eerste verdieping ca 192 m²
- tweede verdieping ca. 45 m²
- zolder ca. 177 m² (deels met stahoogte)

Bestemming:
Gemengd-4, waaronder toegestaan:
- Wonen
- kantoorruimte
- praktijkruimte
- Aan de hoofdfunctie ondergeschikte horeca t/m categorie 2.

Kadastrale informatie:
Gemeente Haarlem, sectie C, nummer 7706. Het perceelsoppervlak bedraagt 270 m².
Gemeente Haarlem, sectie C, nummer 7729. Het perceelsoppervlak bedraagt 39 m²

Vraagprijs:
€ 1.795.000,- k.k.

Zekerheidsstelling:
10 % waarborgsom c.q. bankgarantie dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopakte bij de notaris
aanwezig te zijn.

Bezichtiging:
Uitsluitend op afspraak

bijzonderheden:
- gemeentelijk monument;
- oplevering, leeg en ontruimd, vrij van huur en gebruik;
- moderne afwerking;
- aanvaarding in overleg.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 1.650.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Herenhuis, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1887
Specifiek Monumentaal pand

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 474 m2

Overige inpandige ruimte 177 m2

Perceeloppervlakte 309 m2

Inhoud 2600 m3

Indeling

Aantal kamers 3
Aantal woonlagen 3 woonlagen en een zolder

Energie

Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel gas gestookt , eigendom

Kadastrale gegevens

Haarlem C 7706
Oppervlakte 270 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom
Haarlem C 7729
Oppervlakte 39 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging In centrum
Tuin Achtertuin
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Kadastrale kaart












