
SPARRESHOLM 4, HOOFDDORP

€ 395.000 k.k.

www.sparresholm4.nl



Sparresholm 4, Hoofddorp

In de rustige woonwijk Bornholm aan een korte straat met alleen bestemmingsverkeer gelegen GOED

ONDERHOUDEN GESCHAKELDE EENGEZINSWONING. De woning heeft 4 ruime slaapkamers, 2 badkamers,

een binnendoor bereikbare garage en een voor- en achtertuin waarvan de achtertuin is gesitueerd op het

zonnige zuiden en grenst aan een gemeente plantsoen.

De woning is gesitueerd in een gewilde buurt met veel groen en op loopafstand van scholen, winkels en R-

Net bushalte.

INDELING:

BEGANE GROND: entree, ruime hal met toilet (hangend) met fontein, meterkast, binnendoor bereikbare

garage met elektrische kanteldeur, wateraansluiting en loopdeur naar buiten, ruime tuingerichte woonkamer

met dubbele openslaande deuren en erker met loopdeur naar buiten, dichte keuken voorzien van

vloerverwarming, designradiator en inbouwapparatuur, te weten: vaatwasser, koelkast, vriezer, 5-pits

gaskookplaat, afzuigkap, magnetron en oven.

1e VERDIEPING: overloop, drie ruime slaapkamers waarvan één met een houten schuifpui naar het balkon

welke is gesitueerd op het zonnige zuiden, volledig betegelde badkamer met douche met glazen deur, 2e

toilet (hangend), wastafelmeubel, wasmachine- en drogeraansluiting en designradiator, vaste trap naar …

2e VERDIEPING: overloop, aparte bergruimte met opstelplaats cv-ketel en mechanische ventilatie, grote 4e

slaapkamer, 2e badkamer voorzien van een ligbad en toilet.

BIJZONDERHEDEN:

* 4 Ruime slaapkamers en 2 badkamers.

* Binnendoor bereikbare garage met elektrische kanteldeur en loopdeur naar buiten.

* De groene rabatdelen aan de buitenzijde zijn recent vervangen voor kunststof.

* Parketvloer op alle verdiepingen.

* De achtertuin met vrij uitzicht is gesitueerd op het zonnige zuiden.

* Gelegen in een rustige straat met alleen bestemmingsverkeer.

* Op loopafstand van scholen, winkelcentrum Skagerrak en de bushalte van R-Net.

Aanvaarding: In overleg.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 395.000 k.k.

Status Beschikbaar

Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, geschakelde woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 1980

Oppervlakte en Inhoud

Woonoppervlakte 140 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 5 m2

Overige inpandige ruimte 16 m2

Perceeloppervlakte 192 m2

Inhoud 525 m3

Indeling

Aantal kamers 5 (4 slaapkamers)

Aantal badkamers 2 badkamers en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen
1 douche, 2 toiletten, 1 wasmachineaansluiting, 1
wastafelmeubel en 1 ligbad

Aantal woonlagen 3 woonlagen

Voorzieningen Buitenzonwering

Energie

Voorlopig energielabel C

Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas

Verwarming Cv-ketel

Warm water Cv-ketel

Type ketel Combiketel Intergas gas gestookt uit 2005, eigendom

Kadastrale gegevens

Haarlemmermeer AD 1132

Oppervlakte 192 m2

Omvang Geheel perceel

Eigendomssituatie Volle eigendom



Buitenruimte

Ligging In woonwijk

Tuin Achtertuin en voortuin

Achtertuin 48 m2 (8m diep en 6m breed)

Ligging tuin Gelegen op het zuiden

Balkon/dakterras Balkon aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging Vrijstaande houten berging (1)

Garage

Soort garage Parkeergelegenheid op eigen terrein

Capaciteit 1 auto

Voorzieningen
Met elektrische deur, voorzien van elektra en
voorzien van water
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