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Mient 78, Vijfhuizen

Werkelijk een unieke woning.
Niet alleen de rust en de fraaie locatie, maar hier is ook de kwaliteit heel bijzonder.
Met het oog op de toekomst........... op de hoogste verdieping is er een aparte ruimte voor een huiswerk- of
zelfs een thuiswerkplek.

"alles klopt in dit huis".
De ruimte in de woonkamer de grote slaapkamers, ligging van de tuin, de lichtval in huis, de ruime (vergrote)
badkamer en de totale afwerking is van uitzonderlijke kwaliteit.

De woning is gebouwd in 1982 en heeft een totale woonoppervlakte van ruim 119m².
Het perceel heeft een een eigen parkeerplaats en de tuin is op het zuidwesten gericht en ca. 8.60 meter diep.
De gehele woning is volledig geïsoleerd.

Indeling:
Entree, hal met (inpandige) toegang tot de schuur, met aansluiting voor wasmachine en -droger, meterkast en
toilet, woonkamer met moderne open keuken met diverse inbouwapparatuur. Vanuit de zitkamer zijn er twee
openslaande deuren naar de vrij liggende tuin op het zuidwesten.
De trap in de woonkamer komt uit op de
1e Verdieping: overloop, een gemoderniseerde en vergrote badkamer met inloopdouche, toilet en een vast
wastafelmeubel.
Voorheen waren er 3 slaapkamers op de verdieping. De huidige bewoners hebben er voor gekozen deze
terug te brengen naar 2 grote slaapkamers.
Dit is op een eenvoudige wijze terug te brengen.
De 2e verdieping, bereikbaar met een vaste trap, heeft 2 grote dakkapellen.
De verdieping heeft een riante slaapkamer aan de achterzijde en aan de voorzijde een ruime speel-,
huiswerk- of zelfs een thuiswerkplek.
Hier zijn tevens 2 afgesloten bergruimten en de CV opstelling, alsmede de aansluiting voor wasmachine en -
droger.

Bijzonderheden:
-Uitzonderlijke kwaliteit prachtige staat van afwerking.
-Volledig geïsoleerde woning.
-Uitbreiding naar 4 slaapkamers is eenvoudig.
-CV Remeha combi bouwjaar 2006.
-Kabelaansluiting voor internet op de 2e verdieping.
-Wateraansluiting in de tuin.
-Vijver in de tuin.
-Mogelijkheden voor een open haard.
-(Basis)scholen op korte afstand.
-Via De snelbus (RegioNet) snelle verbinding naar Schiphol, Hoofddorp en Haarlem-centrum.

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 € 398.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1982
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 119 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 1 m2

Overige inpandige ruimte 6 m2

Perceeloppervlakte 143 m2

Inhoud 405 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 inloopdouche en 1 wastafelmeubel
Aantal woonlagen 3 woonlagen
Voorzieningen Mechanische ventilatie en kabel TV

Energie

Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Remeha gas gestookt uit 2006, eigendom

Kadastrale gegevens

Haarlemmermeer B 4271
Oppervlakte 143 m2

Omvang Geheel perceel

Buitenruimte

Tuin Achtertuin en voortuin
Achtertuin 46 m2 (8.6m diep en 5.3m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidwesten



Bergruimte

Schuur/berging Aangebouwd stenen berging (1)

Voorzieningen Voorzien van elektra, voorzien van verwarming en
voorzien van water

Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie en vloerisolatie

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Garage

Soort garage Parkeerplaats
Isolatie Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie en vloerisolatie
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Plattegrond 3D












