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€ 500.000 k.k.

www.clovisstraat29.nl



Clovisstraat 29, Haarlem

Deze heerlijke ruime woning (ca. 119 m²) met voor- en achtertuin met mogelijkheid tot kopen garage ligt in de
rustige en kindvriendelijke wijk “Dietsveld”.

De fijne woning heeft doormiddel van de uitbouw een ruime woonkamer met eetkeuken. De uitbouw heeft een
zeer brede schuifpui waardoor er veel licht binnenkomt. De ruime beneden leefruimte, diepe en ruime
achtertuin (ca. 64 m²) en met maar liefst vier slaapkamers is ideaal voor gezinnen!

Perfect gelegen ten opzichte van alle voorzieningen. In de directe omgeving van openbaar vervoer,
kinderopvang, (basis)scholen, supermarkt, winkels en het natuurgebied de Hekslootpolder. Uitvalswegen
naar de N208 en A9 goed bereikbaar middels de Schoterbrug.

Indeling:

Begane grond:
Voortuin, entree, hal met meterkast, trapkast en separaat toilet met fontein, vanuit de hal middels zwartstalen
deuren toegang tot de open L-keuken met diverse inbouwapparatuur zoals koelkast, oven, inductiekookplaat
en vaatwasser in eiland/bar, doorzonwoonkamer met gaskachel en schouw. Middels zeer brede schuifpui
toegang tot de royale achtertuin op het westen met houten schuur.

Eerste verdieping:
Overloop, toegang tot de twee slaapkamers waarvan één aan de voorzijde (ca. 10 m²) en één aan de
achterzijde over de gehele breedte van de woning (ca. 19 m²) en badkamer met toilet, wastafel, instapbad
met douche.

Zolderverdieping:
Overloop, met wasmachineaansluiting, wastafel en C.V. installatie en twee slaapkamers (achterzijde ca. 13
m² en voorzijde thans in gebruik als werkkamer van ca. 7 m²) beide met dakkapel.

Bijzonderheden:
- Woonoppervlakte ca. 119 m²;
- Inhoud ca. 396 m³;
- Bouwjaar 1959;
- Gehele woning voorzien van onderhoudsarme kunststof kozijnen met HR-glas;
- Diepe zonnige achtertuin op het westen;
- Vier slaapkamers;
- Electra vernieuwd;
- Nefit CW5 CV-ketel uit 2017
- Voor de koper is van het huis is een garage te koop voor € 40.000,- k.k. (gelegen op 20 meter van de
woning);
- 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 € 500.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1959
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 119 m2

Externe Bergruimte 5 m2

Perceeloppervlakte 177 m2

Inhoud 396 m3

Indeling

Aantal kamers 6 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche, 1 ligbad, 1 toilet en 1 wastafel
Aantal woonlagen 2 woonlagen en een zolder
Voorzieningen Dakraam, rookkanaal en schuifpui

Energie

Definitief energielabel C
Isolatie Dakisolatie, HR-glas en vloerisolatie
Verwarming Cv-ketel en vloerverwarming geheel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Nefit cw 5 gas gestookt uit 2017



Kadastrale gegevens

Schoten B 16415
Oppervlakte 155 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom
Schoten 16 16653
Oppervlakte 22 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in woonwijk
Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 64 m2 (0.13m diep en 0.05m breed)
Ligging tuin Gelegen op het westen

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Garage

Soort garage Aangebouwd stenen
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Voorzien van elektra
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Plattegrond 3D







Kadastrale kaart



Energielabel
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WOZ-informatie














