
DAUNISSTRAAT 14, HOOFDDORP

€ 350.000 k.k.

www.daunisstraat14.nl



Daunisstraat 14, Hoofddorp

Nabij het centrum van Hoofddorp ligt deze leuke eengezinswoning met voor- en achtertuin en vrijstaande
stenen berging. De achtertuin is gesitueerd op het zonnige zuid-westen.
In de nabijheid treft u diverse uitvalswegen richting Amsterdam, Schiphol, Den Haag en Leiden.
Tevens bevindt zich op korte afstand van het winkelcentrum van Hoofddorp, scholen, sportvoorzieningen en
het Haarlemmermeerse bos.

Indeling

Begane grond:
Hal met toegang tot apart toilet, woonkamer met plavuizen vloer en open keuken. De open keuken beschikt
over diverse inbouwapparatuur zoals een vaatwasser, afzuigkap, combimagnetron, en vier-pits gasfornuis.

Eerste verdieping:
Via de overloop toegang tot drie slaapkamers en de badkamer. De badkamer beschikt over een douche,
wastafelmeubel en toilet.

Tweede verdieping/zolder:
Overloop welke toegang geeft tot een slaapkamer. Tevens zit hier de C.V.-ketel en de
wasmachineaansluiting.

Bijzonderheden:
- Woonoppervlakte ca. 108 m²;
- Inhoud ca. 373 m³;
- Bouwjaar 1990;
- Lease zonnepanelen, € 48,- per maand;
- Aanvaarding: in overleg.

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 € 350.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, hoekwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1990
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 108 m2

Externe Bergruimte 4 m2

Perceeloppervlakte 211 m2

Inhoud 373 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 toilet en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 3 woonlagen

Voorzieningen Dakraam, mechanische ventilatie, schuifpui, kabel TV
en zonnepanelen

Energie

Definitief energielabel B
Isolatie Volledig geïsoleerd
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Vaillant gas gestookt uit 2012, eigendom

Kadastrale gegevens

Haarlemmermeer K 6959
Oppervlakte 211 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in woonwijk
Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 80 m2 (12m diep en 6.7m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidwesten

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande stenen berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren
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