Zonnehoek 83, Vijfhuizen

Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs

€ 159.000 k.k.

Aangeboden sinds

14-04-2021

Conditie

Kosten koper

Waarborgsom

nee

Bankgarantie

ja

Ontbindende voorwaarden financiering

nee

Indeling
Aantal kamers

2 kamers (1 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

1

Kelder

nee

Zolder

nee

Garage

nee

Aantal woonlagen

1

Tuin
Oppervlakte

m2

Breedte

m

Diepte

m

Ligging
Ligging

beschutte ligging

Bouw
Woontype 1

andere

Woontype 2

Recreatiewoning

Woontype 3

Vrijstaand

Bouwjaar

2000

Raamwerk

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

266m2

Totale woonoppervlakte

45m2

Inhoud

100m3

Energie
Verwarming
Type warm water
Beglazing
Type isolatie

gedeeltelijk dubbel

Impressies 1/3

Impressies 2/3

Impressies 3/3

Omschrijving
Mooie recreatiewoning met ruime tuin, gelegen op park Zonnehoek. Van alle gemakken voorzien en per direct bewoonbaar. Ideaal voor
wie rust en ruimte zoekt in de Randstad. De locatie is perfect: grenzend aan Haarlem en vlakbij de uitvalswegen naar Amsterdam en
Schiphol.
De woning is in 2020 geheel gerenoveerd en deels aangebouwd op 266m² eigen grond. Tevens is er een schuur geplaatst. De woning
is licht met veel glas en heeft een houtkachel, zodat het ook in de winter behaaglijk warm is; de uitstraling is warm en gezellig. Het
uitzicht vanuit de woonkamer op de tuin is mooi en rustgevend.
Tijdens de bouw in 2020 is er een goed geïsoleerde ruimte aangebouwd. Het gehele dak is vernieuwd. Verder is het oorspronkelijke
gebouwde deel gerenoveerd en is er extra isolatie bij geplaatst. De woning is gebouwd op beton en bestaat uit steen en hout. Er is een
nieuwe septic tank van 1.000 liter geplaatst, waarop alle leidingen zijn aangesloten. Er is een nieuwe boiler geïnstalleerd van 80 liter,
zodat er altijd genoeg warm water is om te douchen of voor gebruik in de keuken. Alle apparaten werken op elektriciteit, de woning is
geheel aardgasvrij.
De indeling:
Een woonkamer met open keuken en een bijkeuken; een ruime slaapkamer; een badkamer met douche, wastafel; een aparte
toiletruimte inclusief wasmachine.
De woonkamer geeft uitzicht over de mooie en goed onderhouden tuin. Er is een schuifpui aanwezig die desgewenst open gezet kan
worden bij mooi weer.
De keuken beschikt over een keukenblok met een nieuwe inductiekookplaat, een oven en een koelkast.
De tuin:
De woning staat op een zeer ruime kavel van 266 m2 eigen grond. De tuin is goed onderhouden en ligt op het zuidoosten, zodat u de
hele dag van de zon kunt genieten. Bovendien biedt de tuin een hoge mate van privacy en rust. Als u dat wenst kunt u de tuin
uiteraard naar eigen wens herinrichten en er eventueel nog iets bouwen.
Overig:
De woning mag gebruikt worden voor zogenaamde ‘verblijfsrecreatie’. Dit betekent formeel dat er overnacht mag worden tussen 1
april tot 1 oktober en tijdens de weekends en de vakantieperiodes. Op het park is permanente bewoning officieel niet toegestaan. Het
park is het gehele jaar geopend.
Het park heeft een actieve VVE, lage parkkosten van € 225 per jaar en er is voldoende parkeergelegenheid voor uw auto.
De overdracht zal plaatsvinden bij notariskantoor Novitarius, gevestigd te Hoofddorp.

Kenmerken
Overdracht
Laatste vraagprijs
€ 159.000 kosten koper

Status
Beschikbaar
Permanente bewoning
Permanente bewoning is niet toegestaan
Bouw
Soort woonhuis
Vrijstaande woning
Soort bouw
Nieuwbouw + bestaande bouw (gerenoveerd)
Bouwperiode
2000-2020
Specifiek
Gestoffeerd of gemeubileerd naar keuze
Soort dak
Dakpanplaten
Oppervlakten en inhoud
Gebruiksoppervlakten
Wonen
45 m²
Perceel
266 m²
Inhoud
100 m³
Indeling
Aantal kamers
2 kamers (1 slaapkamer)
Aantal badkamers
1 badkamer en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen
Douche
Aantal woonlagen
1 woonlaag
Energie
Energielabel niet verplicht
Isolatie
Grotendeels dubbelglas
Verwarming
Elektrische verwarming en houtkachel
Warm water
Elektrische boiler

Kadastrale gegevens
HAARLEMMERMEER AB 1050
Oppervlakte
266 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Buitenruimte
Ligging
Beschutte ligging, landelijk gelegen en in recreatiepark
Tuin
Voortuin
Ligging tuin
Gelegen op het zuidoosten
Bergruimte
Schuur/berging
Vrijstaande houten berging
Voorzieningen
Elektra
Parkeergelegenheid
Openbaar parkeren (gratis)

