Dokter Baumannplein 19, Halfweg

Kenmerken
Overdracht
Huurprijs

€ 1.450 bepaalde tijd

Uitvoering

Gemeubileerd

Aangeboden sinds

10-03-2021

Duur overeenkomst

bepaalde tijd

Waarborgsom

3 maanden / € 4.500

Totale servicekosten

€ 35 per maand

Indeling
Aantal kamers

4 kamers (1 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

1

Kelder

nee

Zolder

nee

Garage

nee

Aantal woonlagen

2

Ligging
Ligging

aan bosrand

Bouw
Woontype 1

appartement

Woontype 2
Woontype 3
Bouwjaar

< 1906

Raamwerk

hout

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

0m2

Totale woonoppervlakte

80m2

Inhoud

280m3

Energie
Verwarming

CV-ketel, gaskachels

Type warm water

combiketel

Beglazing

enkel

Type isolatie

Impressies 1/3

Impressies 2/3

Impressies 3/3

Plattegrond

Omschrijving
DUTCH
Deze bijzondere maisonnette woning heeft een eerste en tweede verdieping (de begane grond is tevens een zelfstandig appartement
en reeds verhuurd) en is gelegen aan de oude karakteristieke / romantische lintbebouwing van het dorp Halfweg. Een heerlijke plek
om te wonen, wonen en genieten met veel vrijheid en groen om je heen, maar ook de gezellige drukte van de stad binnen 10 minuten.
Het nabij gelegen Spaarnwouder Bos heeft een grote diversiteit aan sportmogelijkheden (golfen, paardrijden, klimmen, zwemmen,
fietspad, indoorskibaan etc.). De winkels en overige belangrijke voorzieningen zijn op circa 5 minuten fietsen en de uitvalswegen
richting Amsterdam en Haarlem zijn zeer nabij. Het treinstation van Halfweg / Zwanenburg ligt op slechts 2 minuten lopen, je bent dan
binnen 10 minuten in het centrum van Amsterdam (A'dam Centraal station) of Haarlem

Indeling:

1e verdieping (zelfstandige dubbele bovenwoning): overloop met toilet en openslaande deuren naar het balkon, ruime woonkeuken
aan de voorzijde met modern keukenblok en separate gasfornuis, ruime woonkamer.
2e verdieping: Overloop, 2 ruime bergkasten met cv-opstelling, ruime slaapkamer met grote berging/inloopkast, open badkamer met
dubbele wastafel en grote inloopdouche.

Samengevat:
- Huur 1450 p / m
- Volledig gemeubileerd
- Huurprijs exclusief gas, water, elektra
- Internet / tv kost 35 p / m.
- Woonoppervlakte: 80 m2
- Opleverdatum: in overleg
- 3 maanden borg.
Bijzonderheden:
- Gelegen naast een natuurgebied.
- NS treinstation op 200 meter lopen !!!
- Airconditioning
- Kingsize elektrische boxspring
- Veel karakteristieke elementen

- Inloopdouche
- Grote inloopkast!
ENGLISCH
This special maisonette house has a first and second floor (the ground floor is also an independent apartment and already rented) and
is located on the old characteristic / romantic ribbon development of the village of Halfweg. An ideal starting point for a diversity of
possibilities. A wonderful place to live, live and enjoy with lots of freedom and greenery around you, but also the hustle and bustle of
the city within 10 minutes. The nearby Spaarnwouder Bos has a wide variety of sports options (golf, horse riding, climbing, swimming,
cycling track, indoor ski slope, etc.). The shops and other important facilities are about 5 minutes by bike and the roads to Amsterdam
and Haarlem are very close. The train station of Halfweg / Zwanenburg is only a 2-minute walk, you are then within 10 minutes in the
center of Amsterdam (A'dam Central station) or Haarlem

Layout:

1st floor (independent double upstairs apartment): landing with toilet and French doors to the balcony, spacious kitchen at the front
with modern kitchen and separate gas stove, spacious living room.
2nd floor: Landing, 2 spacious storage cupboards with CV preparation, spacious bedroom with large storage room, open bathroom
with double sink and large walk-in shower.

In summary:
- Rent 1450 p / m
- Fully furnished
- Rent excluding gas, water, electricity
- Internet / TV costs 35 p / m.
- Living area: 80 m2
- Delivery date: In consultation
- 3 months deposit.
Particularities:
- Located next to a nature reserve.
- NS train station at a 200 meter walk !!!
- Air conditioning
- Kingsize Electric Boxspring
- Many characteristic elements

- Walk-in Shower
- Big walk-in closet

