
DOMPVLOEDSLAAN 134, OVERVEEN

€ 365.000 k.k.

www.dompvloedslaan134.nl



Dompvloedslaan 134, Overveen

Licht 3-kamer appartement met zonnig balkon, grote berging en GARAGE voorzien van een elektrische deur.

Dit appartement (woonoppervlakte: 71 m²) is gelegen op de 1e etage van een kleinschalig
appartementencomplex. Hier kunt u wonen in een heerlijk rustige en groene omgeving. Het betreft een
verzorgd 3-kamer appartement, dat in zijn volledigheid gemoderniseerd kan worden. Er is vrij uitzicht aan de
voor- en achterzijde en er zijn twee balkons aanwezig, waarvan 1 zonnig balkon op het zuiden.

In de onderbouw bevindt zich de eigen inpandige, grote berging en de garage. In de straat is vrij parkeren
voor bewoners en hun gasten.

Deze woonlocatie is centraal gelegen nabij het centrum, de winkels en restaurants van Haarlem, Overveen
en Bloemendaal. Het strand, de duinen en het NS Station Overveen zijn ook allen op fietsafstand. De
belangrijkste uitvalswegen naar Amsterdam, Schiphol, Den Haag en het noorden zijn tevens goed bereikbaar.
Indeling:

Begane grond:
Gemeenschappelijke entree, met brievenbussen, intercom en trappenhuis.

1e verdieping:
Bereikt u met slechts 8 treden vanaf de begane grond. Entree, hal, ruime toilet, royale woonkamer met
toegang tot balkon (Z), eenvoudige – te moderniseren – keuken met balkon (N) en bergkast. 2 slaapkamers
en een badkamer met douche en vaste wastafel.

De onderbouw is vanaf de begane grond met enkele treden te bereiken, hier bevindt zich de berging en de
toegang van binnenuit naar de garage.

Bijzonderheden:
• Woonoppervlakte: 71 m²
• Bouwjaar: 1959
• Eigen grote BERGING en GARAGE met elektrische deur en van binnenuit toegankelijk
• Servicekosten VVE € 189.17 per maand
• Voorschot blokverwarming € 64,15 per maand
• Gezonde VVE
• Naar eigen wens en smaak te moderniseren
• Het centrum, de winkels en restaurants van Haarlem, Overveen, Bloemendaal, het strand en de duinen zijn
allen op fietsafstand
• Nabij de belangrijkste uitvalswegen naar Amsterdam, Schiphol, Den Haag en het noorden
• Notariskeuze verkoper: Huisman Hoogendoorn & Wieringa Notarissen
• Oplevering in overleg, kan snel

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 € 365.000 k.k.
Servicekosten € 189.17 per maand
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort appartement Portiekflat
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1959
Soort dak Plat dak

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 71 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 8 m2

Externe Bergruimte 25 m2

Inhoud 231 m3

Indeling

Aantal kamers 3 (2 slaapkamers)
Aantal badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen 1 douche en 1 wastafel
Aantal woonlagen 1 woonlaag
Gelegen op 1e woonlaag

Energie

Isolatie Dubbel glas
Verwarming Blokverwarming
Warm water Elektrische boiler eigendom

Kadastrale gegevens

Bloemendaal E 1474
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Volle eigendom
Bloemendaal E 1471
Omvang Appartementsrecht of complex
Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg, in woonwijk en vrij uitzicht
Tuin Zonneterras
Zonneterras 5 m2 (1.62m diep en 3.06m breed)
Ligging tuin Gelegen op het zuiden
Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

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

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Openbaar parkeren

Garage

Soort garage Inpandig
Capaciteit 1 auto
Voorzieningen Met elektrische deur en voorzien van elektra

VVE Checklist

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

Dompvloedslaan 134, Overveen
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