
Omschrijving

Huize Dennenhof is een stijlvolle en zeer royale, karakteristieke halfvrijstaande villa,
geregistreerd als Rijksmonument.
Het object is beeldbepalend gesitueerd op een schitterend geaccidenteerd terrein in het
gewilde woongebied Duin en Daal en is gebouwd in een Engels landhuisstijl / chaletstijl.
Het woonhuis beschikt over ruim opgezette kamers met hoge plafonds.
De veranda is een heerlijke plek, een aanvulling op het huis waar u in alle tijden van het
jaar kunt verblijven.
De prachtige originele details in de woning en de omgeving maken dit tot een unieke plek
om te wonen.

Indeling:
Parterre:
Entree, ruime hal, toilet, zuidgerichte living v.v. parketvloer met open haard en toegang
naar veranda met uitzicht richting landgoed Lindenheuvel, moderne keuken v.v.
inbouwapparatuur en toegang naar separate eetkamer v.v. parketvloer.

Eerste verdieping:
Ruime overloop, prachtige slaapkamer met toegang tot de veranda aan de voorzijde en
een ruime inloopkast, badkamer v.v. ligbad, wastafel en douche, riante slaapkamer met
vaste kasten en een wastafel, openslaande deuren naar de veranda aan de westzijde. 

Tweede verdieping:
Grote overloop/hal met mogelijkheid voor een extra kamer, toilet, 2 ruime slaapkamers
beide v.v. vaste kasten, tweede badkamer met douche.

Bijzonderheden:
- Buitenschilderwerk 2012
- Alarminstallatie
- Centrale verwarming
- Warmwater via boiler
- Bouwjaar 1899, architect Karel Muller
- Het oudst bewaard gebleven pand in Duin en Daal
- Uniek object
- Dubbele garage
- Perceel 1442 m2 Woonoppervlak 300 m2 Inhoud 1160 m3 
- In overleg leeg te aanvaarden
- Verkoper heeft het recht van gunning

Verkoopmakelaar

JRS makelaars
Bloemendaalseweg 139 
2061 CH Bloemendaal

Contact

Tel 023-5259091

Fax 023-5262025

E-mail info@jrsswenmakelaars.nl

Openingstijden

Maandag 8:30 - 17:30

Dinsdag 8:30 - 17:30

Woensdag 8:30 - 17:30

Donderdag 8:30 - 17:30

Vrijdag 8:30 - 17:30

Zaterdag Gesloten

Zondag Gesloten

Kenmerken

Deze woning op funda: http://funda.nl/48686986

Midden Duin en Daalseweg 33
2061 AP Bloemendaal
300 m² / 1.442 m² · 7 kamers

€ 1.875.000 k.k.

http://www.funda.nl/koop/bloemendaal/huis-48686986-midden-duin-en-daalseweg-33/print/info@jrsswenmakelaars.nl
http://funda.nl/48686986


€ 1.875.000 k.k.

5 weken

Beschikbaar

In overleg

Villa, halfvrijstaande woning

Bestaande bouw

1899

Monument

300 m²

47 m²

34 m²

1.442 m²

1.160 m³

7 kamers (4 slaapkamers)

2 badkamers en 2 aparte toiletten

Ligbad en 2 douches

3 woonlagen

Alarminstallatie, dakraam, mechanische ventilatie, buitenzonwering, rookkanaal en TV kabel

Niet verplicht

C.V.-ketel

C.V.-ketel, gasboiler en elektrische boiler

HR (2003, Eigendom)

1.442 m²

Volle eigendom

Overdracht

Vraagprijs

Aangeboden sinds

Status

Aanvaarding

Bouw

Soort woonhuis

Soort bouw

Bouwjaar

Specifiek

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlakten

Wonen (= woonoppervlakte)

Gebouwgebonden buitenruimte

Externe bergruimte

Perceeloppervlakte

Inhoud

Indeling

Aantal kamers

Aantal badkamers

Badkamervoorzieningen

Aantal woonlagen

Voorzieningen

Energie

Energielabel

Verwarming

Warm water

C.V.-ketel

Kadastrale gegevens

Bloemendaal A 10466

Oppervlakte

Eigendomssituatie

Buitenruimte



Aan bosrand en in bosrijke omgeving

Tuin rondom

Balkon aanwezig

Vrijstaande stenen garage

2 auto's

Elektra

Openbaar parkeren

Ligging

Tuin

Balkon / dakterras

Garage

Soort garage

Capaciteit

Voorzieningen

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid

Foto’s
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