
KERKLAAN 50, HEEMSTEDE

€ 450.000 k.k.

www.kerklaan50.nl



Kerklaan 50, Heemstede

Wonen in het centrum met uniek uitzicht
Dit ruime HOEK-appartement (99 m²) ligt op loopafstand van de gezellige Binnenweg en geeft, ondanks dat
het bijna in het centrum ligt, een heerlijk gevoel van rust. Dit ruime en lichte appartement ligt op de hoogste
en 7e verdieping van het appartementencomplex Laan en Vaart. Door de ligging aan het einde van de galerij
is er veel privacy en heb je zowel aan de voor- en achterkant een fraai vrij uitzicht.

Het appartement beschikt over een zonnig balkon op het zuiden en biedt een panoramisch uitzicht op de
groene omgeving van Heemstede zoals o.a. het Groenendaalse bos. De gang met veel ingebouwde
kastruimte grenst aan de ruime woonkeuken, een slaapkamer aan de voorkant en een tweede slaapkamer
aan de achterkant met toegang tot het balkon. Beneden in het souterrain bevindt zich nog een fijne inpandige
berging.
Dit appartement is centraal gelegen nabij de Binnenweg en Raadhuisstraat, op loop- en of fietsafstand vind je
een breed aanbod van voorzieningen; openbaar vervoer, artsenpraktijken, de bibliotheek,
sportaccommodaties en het Groenendaalse bos. Het centrum van Haarlem, het strand en de duinen liggen
allen op fietsafstand.

Wat openbaar vervoer betreft: de bushalte direct aan de overkant en op fietsafstand van station Heemstede-
Aerdenhout. In de straat is vrij parkeren en het appartement ligt nabij uitvalswegen richting Amsterdam, Den
Haag en Schiphol.

Indeling:
Begane grond: Gemeenschappelijke hal met video-intercomsysteem, toegangsdeur naar trappenhuis en lift.
7e etage: Entree, ruime hal met garderobekast, toilet en berging, lichte woonkamer met toegang tot balkon,
royale eetkeuken met inloopkast, slaapkamer met wastafel en kastenwand, slaapkamer met wastafel en
entree naar balkon, badkamer voorzien van bad en wastafel.
Souterrain: Eigen inpandige berging.
Kenmerken:
• Woonoppervlakte: 99 m²;
• Bouwjaar: 1969;
• Hoek-appartement op 7e verdieping;
• Servicekosten aan de VvE € 305,60 per maand
• Blokverwarming; Voorschot verwarming € 72,-- per maand•
• Elektrische zonneschermen en dubbele beglazing;
• Gratis parkeren in de straat;
• Veilig en rustig wonen in een goed onderhouden appartementencomplex;
• Gezonde Vereniging van Eigenaars;
• Oplevering kan snel.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 450.000 k.k.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort appartement Galerijflat
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1968

Specifiek Toegankelijk voor ouderen en toegankelijk voor
minder validen

Soort dak Plat dak

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 99 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 9 m2

Externe Bergruimte 7 m2

Inhoud 316 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 ligbad en 1 wastafel
Aantal woonlagen 1 woonlaag
Gelegen op 7e woonlaag
Voorzieningen Buitenzonwering en lift

Energie

Isolatie Dubbel glas
Verwarming Blokverwarming
Warm water Elektrische boiler eigendom

Kadastrale gegevens

Heemstede B 7881
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Volle eigendom
Heemnstede B 7881
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging In woonwijk en vrij uitzicht
Tuin Geen tuin
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Inpandige berging (1)
Voorzieningen Voorzien van elektra

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

VVE Checklist

Inschrijving KvK Ja
Jaarlijkse vergadering Ja
Periodieke bijdrage Nee
Reservefonds aanwezig Ja
Onderhoudsplan Ja
Opstalverzekering Ja

Kerklaan 50, Heemstede
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