Statendam 7

Hoofddorp

Vraagprijs € 1.250.000,- k.k.
Aan de rand van de aansprekende villawijk “Den Hout” gelegen fraaie en sfeervolle VRIJSTAANDE
VILLA met CARPORT en ruime parkeergelegenheid op eigen terrein. Het terrein is afsluitbaar middels
een elektrisch bedienbaar schuifhek.
De villa is gelegen op 905 m² eigen grond inclusief water en eiland. De tuin is kindvriendelijk aangelegd
en grenst aan 2 zijden aan water. De villa is traditioneel gebouwd in 2003 en er zijn degelijke en luxe
materialen gebruikt.
Scholen (inclusief de Internationale School), winkels en sportvoorzieningen bevinden zich in de directe
omgeving.

Kenmerken
Bouwjaar
Inhoud

: 2003
: 835 m³

Grondoppervlakte
Woonoppervlakte

: 905 m²
: 240 m²

Hoofdweg 714 - 2132 BV HOOFDDORP

Aantal kamers
Ligging tuin

: 8 (5 slaapkamers)
: rondom

Telefoon: 023-5612341

Aanvaarding

: in overleg

E-mail: info@vangroenigen.nl
Website: www.vangroenigen.nl

Statendam 7

Hoofddorp

INDELING:
BEGANE GROND: entree/hal met antieke plavuizenvloer, vide en fraai trappenhuis, luxe toilet met
fonteintje, garderobekast. De living kenmerkt zich door verschillende functies: zitkamer met open haard met
fraaie kalkzandstenen schouw, eetkamer, hobbykamer, openslaande deuren naar de achtertuin, luxe
handgemaakte nostalgische keuken (De Stoof) met o.a. AGA cooker (gietijzeren fornuis), ingebouwde
vaatwasser en gestort granieten aanrechtblad met 2 creme-zwart geblokte wasbakken, bijkeuken met
wasmachine- en drogeropstelplaats.
1e VERDIEPING:
royale overloop, 4 slaapkamers van respectievelijk 9, 14, 16 en 19 m², luxe badkamer met douchecabine,
whirlpool met streamers, toilet en dubbele wastafel, de hoofdslaapkamer beschikt over een eigen 2e
badkamer met dubbele douchecabine en wastafel, groot dakterras, vaste trap naar...
2e VERDIEPING:
royale zolder met slaapkamer met dakkapel en mogelijkheid voor extra kamer te realiseren, C.V. combiketel
met afzonderlijke boiler, extra dakkapel.
BIJZONDERHEDEN:
* Massieve antieke eikenhouten delen op de begane grond en de 1e verdieping.
* Hal, bijkeuken en de beide badkamers zijn v.v. een antieke plavuizenvloer.
* Sanitair van het merk “Heritage”.
* Gelegen aan het eind van een rustig doodlopend straatje.
* Scholen (waaronder de Internationale School), sportvoorzieningen en winkelcentrum in de directe
nabijheid.
* Goede verbindingen met openbaar vervoer en via de provinciale weg zijn de snelwegen naar o.a. Schiphol,
Amsterdam, Rotterdam goed bereikbaar.
* Recreatieplas Toolenburg, Haarlemmermeerse Bos en golfbaan De Haarlemmermeersche op
5 autominuten.
Aanvaarding: in overleg.

