Badhuisstraat 8-RD, Haarlem

Kenmerken
Overdracht
Huurprijs

€ 2.375 onbepaalde tijd

Uitvoering

Gestoffeerd

Aangeboden sinds

21-12-2018

Duur overeenkomst

onbepaalde tijd

Waarborgsom

2 maanden / € 4.750

Totale servicekosten

€ 0 per maand

Indeling
Aantal kamers

7 kamers (4 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

2

Kelder

nee

Zolder

nee

Garage

nee

Aantal woonlagen

2

Ligging
Ligging

aan park, aan rustige weg, stad, stad centrum, in centrum, in woonwijk

Bouw
Woontype 1

appartement

Woontype 2

Bovenwoning

Woontype 3
Bouwjaar

1923

Raamwerk

hardhout

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

0m2

Totale woonoppervlakte

118m2

Inhoud

350m3

Energie
Verwarming

CV-ketel, individueel, gas

Type warm water

CV-ketel

Beglazing

dubbel

Type isolatie

vloerisolatie

Impressies 1/5

Impressies 2/5

Impressies 3/5

Impressies 4/5

Impressies 5/5

Plattegrond

Plattegrond

Omschrijving
** FOR ENGLISH TRANSLATION SEE BELOW **
HEERLIJKE RUIME EN LICHTE BOVENWONING MET AUTHENTIEKE DETAILS AAN DE RAND VAN HET CENTRUM VAN HAARLEM
Op steenworp afstand van het gezellige centrum van Haarlem bieden wij deze karakteristieke, uitstekend onderhouden en
gestoffeerde 5-kamer bovenwoning met zonnig balkon gesitueerd op het zuiden aan. Het dubbele bovenhuis ligt in de gewilde
stadswijk ‘Haarlemmerhoutkwartier’ en is ideaal gelegen nabij de historische binnenstad van Haarlem, het Frederikspark, de
Haarlemmerhout, en uitvalswegen naar Amsterdam, Den Haag en Alkmaar. Tevens zijn directe busverbindingen naar o.a. Amsterdam
en Schiphol op ca. 200 meter afstand van de voordeur.
De woning is verdeeld over twee woonlagen, en beschikt over authentieke details zoals hoge plafonds met sierstucwerk en
glas-in-lood ramen. Dit wordt gecombineerd met modern comfort en een hoog afwerkingsniveau. Op de eerste verdieping is de
woonkamer ‘en suite’ (originele glas-in-lood schuifdeuren) met originele schouw, separate keuken, toilet en een aparte kamer te
gebruiken als bijvoorbeeld werk- of speelkamer. De tweede verdieping telt drie slaapkamers, een zeer ruime inloopkast, een mooie
badkamer met bad en aparte douche, en separaat toilet.
Indeling:
Begane grond: Eigen voordeur, hal met kapstok en trap naar eerste verdieping
1e verdieping: overloop, dichte keuken voorzien van diverse A-merk inbouwapparatuur (2019), extra kamer, brede (4,05m) woonkamer
en suite met nieuwe vloer (2019) en toegang tot een ruim zonnig dakterras, toilet, trap
2e verdieping: overloop, kast voor wasmachine & droger en cv-ketel, separaat toilet, badkamer met ligbad en aparte douche, drie
slaapkamers en een zeer ruime inloopkast.
Bijzonderheden:
- Woningoppervlakte ca. 118 m2 (met eigen opgang)
- Beide verdiepingen recht opgetrokken, daarom geen ruimteverlies door schuine daken
- 4 slaap- en/of werkkamers en zeer ruime inloopkast
- Voorzien van isolatieglas
- Ruim dakterras op het zuiden met knikarm zonnescherm (elektrisch bedienbaar)
- Moderne keuken voorzien van (nieuwe) A-merk inbouwapparatuur
- Parkeren in de straat middels vergunning (2 vergunningen mogelijk)
Aanvullende informatie:
- Beschikbaar per 1 juli 2022 (in overleg), minimale huurperiode 12 maanden
- Huurprijs inclusief servicekosten en exclusief overige kosten (G/W/L, internet, etc.)
- Woning wordt gestoffeerd opgeleverd (d.w.z. inclusief wasmachine)

- Woning is in 2019 licht gerenoveerd en voorzien van nieuwe (sterk geïsoleerde) vloer op de 1e verdieping en nieuwe keuken
inbouwapparatuur.

** English **
LOVELY SPATIOUS AND SUNNY UPSTAIRS APARTMENT WITH AUTHENTIC PRESERVED DETAILS LOCATED NEAR THE CITY CENTER
OF HAARLEM
Within a stone’s throw of the cozy city center of Haarlem, we offer this characteristic, well-maintained and semi-furnished 5-room
upstairs apartment with sunny balcony situated at the south. The apartment is situated in the sought-after ‘Haarlemmerhoutkwartier’
district, and is ideally located in close proximity of the city center, the Frederikspark, the Haarlemmerhout, and highways to
Amsterdam, Den Haag and Alkmaar nearby. Direct bus connections to Amsterdam and Schiphol Airport are situated at c. 200 meter
from your doorstep.
The upstairs apartment is divided over two floors, and has authentic preserved details like high ceilings with ornamental stucco and
stained-glass windows. This is combined with modern comfort and a high finishing level. On the first floor, you find a living room ‘en
suite’ with original fireplace (not in function), beautiful (new) light floor, kitchen, and a separate room to use as work- or playroom.
The second floor has three bedrooms, a separate and spacious walk-in closet, a beautiful bathroom with bath and separate shower,
and a separate toilet.
Floorplan:
Ground floor: Own entrance, hall with hat rack, stairs to 1st floor
1st floor: landing, separate kitchen (equipped with A-brand appliances, 2019), extra room, wide (4,05m!) living room ‘en suite’ and with
a new floor, and with folding doors to the spacious and sunny balcony, toilet, stairs
2nd floor: landing, closet for washer & dryer and central heating boiler, separate toilet, bathroom with bath and separate shower, three
bedrooms and a large walk-in closet
Further details
- Surface area c. 118m2 (with own entrance)
- Both floors straightened up, no loss of space
- 4 bedrooms and a very spacious walk-in closet
- Equipped with insulating glass
- Spacious balcony on the south with awning
- Modern kitchen with A-brand appliances (2019)
- Car parking in the street by means of a permit (2 permits possible)
Rental details
- Available per 1 July 2022 (in consultation), minimum rental period 12 months

- Rental price including service costs and excludes other costs (e.g. gas, electricity, water, internet)
- The property will be rented semi-furnished (incl. washing machine)
- The property has been lightly renovated with a new (strongly insulated) floor on the 1st floor and new kitchen appliances in 2019

