
IEPENLAAN 54, BLOEMENDAAL

€ 1.200.000 k.k.

www.iepenlaan54.nl



Iepenlaan 54, Bloemendaal

Heerlijk familiehuis op loopafstand van dorpskern Bloemendaal

Gelegen in de geliefde Bomenbuurt, ligt deze uitgebouwde, fraai gerenoveerde half vrijstaande villa. Dit
familiehuis biedt het beste van 2 werelden: de sfeer en details van de rijke jaren 20 bouw in combinatie met
de luxe en het comfort van vandaag. De villa is in 2010 met veel smaak en oog voor detail gerenoveerd. Op
de begane grond een riante woonkeuken met eiland en luxe apparatuur. Via de openslaande deuren toegang
naar aangebouwde (verwarmde) veranda. Op de slaapverdiepingen 4 goede slaapkamers, 2 moderne
badkamers en een aparte wasruimte.

De voortuin is fraai aangelegd en het perceel is afgesloten met een nieuw elektrisch toegangshek. Parkeren
kan met meerdere auto's op eigen oprit. In de achtertuin een vrijstaande stenen garage en een heerlijke
veranda waar je ook bij minder mooi weer van het buitenleven kunt genieten. Dit alles is gelegen aan de
prachtige Iepenlaan op een steenworp afstand van het gezellige dorp Bloemendaal. Hier vind je een
supermarkt, een aantal goede specialzaken en leuke restaurantjes. Op loopafstand tevens het NS-station met
directe verbinding naar Haarlem, Amsterdam en Alkmaar. Op korte fietsafstand ligt het historische
stadscentrum van Haarlem alsmede de winkels in Overveen. In de directe omgeving diverse scholen,
sportverenigingen, natuurgebieden en het strand en de duinen. Via de nabij gelegen randweg een goede
verbinding met de snelwegen naar Amsterdam, Schiphol en Den Haag.

Indeling:

Begane grond: Entree, vestibule, hal, toilet, woonkamer met parketvloer, gashaard en gezellige erkerramen,
doorgang naar de uitgebouwde woonkeuken met eiland en luxe apparatuur zoals Amerikaanse ijskast,
Solitaire fornuis en wijnklimaatkast, openslaande deuren naar de fraaie veranda met 'heater' in de achtertuin.

1e Verdieping: overloop met ingebouwde kasten, 1e slaapkamer met openslaande deuren naar het balkon,
aparte wasruimte, riante 2e (hoofd)slaapkamer met kastenwand en toegang naar het balkon, moderne
badkamer met ligbad, inloopdouche, dubbele wastafels, toilet en vloerverwarming.

2e Verdieping: overloop, 3e en 4e slaapkamer, 2e badkamer met inloopdouche, wastafel en toilet, CV-
opstelling.

Kenmerken:
• Woonoppervlakte: 160 m²
• Perceeloppervlakte: 328 m²
• Bouwjaar: 1926
• Sfeervolle villa; aan de achterzijde uitgebouwd met riante woonkeuken
• In 2010 compleet en smaakvol gerenoveerd met behoud van jaren 20 details
• Met 4 goede slaapkamers en 2 moderne badkamers een heerlijk familiehuis
• Alarminstallatie aanwezig
• Ingebouwde muziekinstallatie
• Zeer goed onderhouden
• Gezellige veranda in de achtertuin
• Zonnige achtertuin gelegen op zuidoosten
• Vrijstaande stenen garage
• Parkeren op eigen oprit; elektrisch bedienbaar toegangshek
• Op loopafstand van dorpskern Bloemendaal, met diverse kwaliteitswinkels en restaurantjes
• Op loopafstand van NS-station en nabij de belangrijkste uitvalswegen
• Op fietsafstand van scholen, sportaccommodaties, natuurgebieden, strand en duinen

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 € 1.200.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Villa, halfvrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1926
Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 160 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 44 m2

Externe Bergruimte 13 m2

Perceeloppervlakte 328 m2

Inhoud 579 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)
Aantal badkamers 2 badkamers en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen 1 dubbele wastafel, 2 inloopdouches, 1 ligbad, 2
toiletten en 1 wastafelmeubel

Aantal woonlagen 3 woonlagen

Voorzieningen Alarminstallatie, mechanische ventilatie en
rookkanaal

Energie

Definitief energielabel F
Isolatie Dakisolatie, grotendeels dubbelglas en vloerisolatie
Verwarming Cv-ketel, gashaard en vloerverwarming gedeeltelijk
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel Nefit gas gestookt uit 2010, eigendom

Kadastrale gegevens

Bloemendaal A 8687
Oppervlakte 328 m2

Omvang Geheel perceel
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging In centrum en in woonwijk
Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin
Achtertuin 136 m2 (13m diep en 10.45m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuidoosten
Balkon/dakterras Dakterras aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Aangebouwd houten berging (1)

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op afgesloten terrein, op eigen terrein en openbaar
parkeren

Garage

Soort garage Vrijstaande stenen
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Voorzien van elektra
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