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Elsbroekerlaan 41 + PP

2182 TA  Hillegom
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Vraagprijs:

€ 395.000,- k.k.

Bouwjaar  2006

Woonoppervlakte  89 m²

Gebouwgeb. buitenruimte  3,12 m²

Externe bergruimte  3,5 m²

Externe bergruimte PP  12,5

Inhoud  282 m³

Totaal aantal kamers  3 waarvan 2 slaapkamers

Energielabel  A 

Parkeren  vrij parkeren - eigen parkeerplaats 
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Wat een heerlijk appartement is dit, de ruimte en het fijne lichtinval geven meteen een gevoel van thuiskomen! 

Het appartement is voorzien van 2 slaapkamers, een eigen parkeerplaats en 89 m2 woonoppervlakte. 

Ligging

Het appartement is gelegen in de wijk Elsbroek. Op steenworp afstand van het appartement is het centrum 

van Hillegom gelegen en het kleinschalige winkelcentrum Elsbroek. Het dorp Hillegom is centraal gelegen t.b.v. 

dagelijkse voorzieningen, winkels, horeca en (basis)scholen. Luchthaven Schiphol bereikt u in ca. 15 automi-

nuten. Er zijn goede openbaar vervoerverbindingen met zowel de bus als de trein (NS-station met een snelle 

verbinding naar Haarlem, Amsterdam en Den Haag). De duinen en het strand zijn op fietsafstand gelegen. 

Indeling

Begane grond

Entree appartementencomplex met videofoon. De verzorgde hal biedt toegang tot de lift, trappenhuis en de 

(fietsen) berging.  

Tweede verdieping

Zodra u het appartement betreedt komt u binnen in de gang die toegang biedt tot alle ruimtes. Op de gang 

bevindt zich de meterkast. De toiletruimte is voorzien van een zwevend toilet en fonteintje. De ruime woonka-

mer is gelegen op een hoek en door de vele raampartijen erg licht. Ook biedt de woonkamer toegang tot de 

twee Franse balkons. De open keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur t.w. 4 pits gasfornuis, afzuig 

installatie, combi magnetron, vaatwasser, koelkast, RVS spoelbak en een hardstenen aanrechtblad.
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De ruime masterbedroom geeft toegang tot het balkon middels de openslaande deuren. De badkamer is 

voorzien van een inloopdouche, wastafelmeubel en designradiator. Er is een aparte kast waar de wasmachine, 

droger en CV installatie opgesteld staan. Er zijn 2 elektrische screens bij de woonkamer aanwezig en 1 bij de 

2e slaapkamer. De gehele woning is voorzien van een houten vloer m.u.v. de badkamer. 

Berging

De berging bevindt zich in de onderbouw van het appartementencomplex en beschikt over elektra. 

Parkeerplaats

De parkeerplaats is gelegen in het naastgelegen appartementencomplex Olympus. Tussen de twee apparte-

mentencomplexen is een binnentuin met vijver gerealiseerd. 

Bijzonderheden:

- CV installatie met onderhoudscontract (2017); 

- Servicekosten appartement € 155,10 per maand; 

- Servicekosten parkeerplaats € 9,02 per maand; 

- Oplevering in overleg maar bij voorkeur juni 2022; 

- Notaris: keuze koper, mits koopakte conform Model Ring Amsterdam wordt opgesteld;

- Er is pas een overeenkomst indien zowel koper als verkoper een schriftelijke koopovereenkomst hebben 

ondertekend bij de notaris;

- Verkoper behoudt zicht het recht van gunning.
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Voorbehouden
Hoewel gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijke inventarisatie van de beschikbare gegevens, moet ervan uitgegaan worden dat het bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedra-
gen, belastingen, jaartallen, omschrijvingen etc.) zijn soms verkregen door mondelinge informatie. Soms zijn ze vanuit het geheugen opgediept. De koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar 
alle zaken die voor hem van belang zijn, kan zich nimmer beroepen op onbekendheid met feiten die hij zelf had kunnen waarnemen of die kenbaar waren uit openbare registers. De makelaar 
kan u desgewenst verwijzen naar de desbetreffende instanties.
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