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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE


154 m²



PERCEELOPPERVLAKTE


170 m²



INHOUD


529 m³



AANTAL SLAAPKAMERS


5

BOUWJAAR


1960



ENERGIELABEL


C
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Omschrijving
Mooi! Zeer centraal gelegen, eengezinswoning van maar liefst 154 m2 woonoppervlakte, met aangebouwde serre, 

een heerlijke zonnige tuin en vijf slaapkamers en twee badkamers. De woning ligt op zeer korte afstand van diverse 

winkels! Bent u geïnteresseerd om  deze woning te bezichtigen? Bel ons voor een afspraak.





L O C A T I E


De woning is ideaal gelegen, midden in het centrum van Badhoevedorp, op loopafstand van de winkels en 

verschillende supermarkten met scholen, sportfaciliteiten, horecagelegenheden en het openbaar vervoer in de 

nabijheid. Via diverse buslijnen zijn Amsterdam, Schiphol en Haarlem direct bereikbaar. Daarnaast zijn ook de 

uitvalswegen naar de A4, A9 en A10 goed.





I N D E L I N G


Ruime, lichte entree met meterkast en grote toiletruimte met urinoir en hangtoilet. In de gangkast is de aansluiting 

voor de wasmachine gemaakt. 


De gezellige woonkamer heeft een open haard en een serre met een schuifpui. Deze kan goed gebruikt worden als 

werk- of kinderkamer. De serre kan aan de binnenkant bij de woonkamer worden afgesloten met een schuifpui.


De half open keuken heeft deurtjes in een houten kersenkleur. Er is een 5-pits gasfornuis van Siemens, een combi 

magnetron van Siemens, een vaatwasser van Siemens en er is een extra boiler zodat er sneller warm water is. Via de 

bijkeuken en de serre is er toegang naar de achtertuin. 


De keurige tuin is gelegen op het noord-westen en heeft een achterom. In de tuin staat een ruime schuur met 

veranda. Een plek waar u heerlijk kunt genieten! Er is dus voldoende ruimte om spullen op te bergen! Zowel aan de 

voor als aan de achterzijde van de woning zit een elektrisch bedienbare zonwering.





Op de eerste verdieping zijn drie goed bemeten slaapkamers. De master bedroom, gelegen aan de achterzijde, heeft 

een balkon over de gehele breedte. De fraaie, luxe badkamer is voorzien van een ligbad, toilet en een grote wastafel. 

De ramen boven en beneden hebben elektrisch bedienbare screens.


Op de tweede verdieping zijn twee ruime, slaapkamers, waarvan één met een eigen badkamer. Beide slaapkamers 

hebben een groot dakkapel, waardoor er het er heerlijk licht en ruim is.


 





B I J Z O N D E R H E D E N


- Eengezinswoning met twee nieuwe, luxe badkamers (2019);


- Op de begane grond ligt een lichte laminaatvloer;


- Het woonoppervlak bedraagt 154,2 m2 (NEN 2580 meetrapport aanwezig); 


- Inhoud 529,2 m3; 


- Riante schuur achter in de tuin van 13.7 m2;


- Perceel van 170 m2;




\\  Marconistraat 25  \\  Badhoevedorp  \\  5





\\  Marconistraat 25  \\  Badhoevedorp  \\  7





\\  Marconistraat 25  \\  Badhoevedorp  \\  9





\\  Marconistraat 25  \\  Badhoevedorp  \\  11





\\  Marconistraat 25  \\  Badhoevedorp  \\  13





\\  Marconistraat 25  \\  Badhoevedorp  \\  15

Kadastrale kaart



www.mooimakelaardij.nl

Marconistraat 25, Badhoevedorp

Scan deze code


 en bekijk de woning 

op je mobiel!

Bekijk deze woning online!


