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Vraagprijs:

€ 480.000,- k.k.

Bouwjaar  1984

Woonoppervlakte  118 m²

Externe bergruimte  16 m²

Perceeloppervlakte  140 m²

Inhoud  425 m³

Totaal aantal kamers  5 kamers waarvan 4 slaapkamers 

Energielabel  B 

Zonnepanelen  8 stuks 

Parkeren  vrij parkeren 
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Gelegen in een zeer kindvriendelijke wijk in Hoofddorp, aan de Corversbos 172 bieden wij deze eengezinswo-

ning met  ca. 118 m2 woonoppervlakte en 4 slaapkamers aan.  

Ligging: 

De woning is gelegen in de rustige en kindvriendelijke wijk Overbos. De ligging van de woning is ideaal voor 

jonge gezinnen mede door de autoluwe woonwijk en de diverse speentuinen. In de nabije omgeving bevinden 

zich diverse peuterspeelzalen, (basis)scholen en sport- en beweegactiviteiten. Het overdekte winkelcentrum 

Paradijs is gelegen op korte afstand van de woning en hier kunt u terecht voor de dagelijkse boodschappen. 

Bij het grote Vier Meren winkelcentrum kunt u uiteraard ook terecht voor u dagelijkse boodschappen maar ook 

voor een uitgebreider assortiment aan winkels en horecagelegenheden. Voor een heerlijke wandeling hoeft 

u niet ver te gaan, u zit zo in het Haarlemmermeerse bos. De mogelijkheden m.b.t. het openbaar vervoer zijn 

goed en steden als Amsterdam, Schiphol, Den Haag en Leiden zijn makkelijk te bereiken. Er is ook voldoende 

mogelijkheid om vrij te parkeren.

Indeling 

Begane grond:

Middels de entree van de woning komt u in de hal waar zich de meterkast, opbergkast en de toiletruimte met 

een zwevend toilet en fonteintje bevinden. De woning is uitgebouwd en is voorzien van een royale woonkamer 

met openhaard en een open keuken, vloerverwarming en openslaande deuren naar de achtertuin. De uitbouw 

is voorzien van een lichtstraat. De keuken is vernieuwd in 2007 en is voorzien van een oven, combimagnetron, 

6-pits gasfornuis, afzuiginstallatie, Amerikaanse koelkast, rvs spoelbak met horecakraan en een vaatwasser. 
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Eerste verdieping:

Vanaf de overloop heeft u toegang tot de 3 slaapkamers en de badkamer. De master bedroom is gelegen aan 

de achterzijde van de woning en is voorzien van een dakkapel en een douchecabine. De andere 2 slaapkamers 

bevinden zich aan de voorzijde van de woning. De badkamer is voorzien van een ligbad met douche, zwevend 

toilet, badmeubel, design radiator en een verlaagd plafond met inbouwspotjes. 

Tweede verdieping: 

Op de tweede verdieping treft u 1 slaapkamer met een dakkapel. Verder treft u op deze verdieping de aanslui-

tingen voor de wasmachine en droger, mechanisch ventilatiesysteem, ruimte voor de CV installatie en de ruimte 

voor de solor voor de zonnepanelen. 

Tuin:

Middels de openslaande deuren bereikt u de sfeervolle achtertuin. De achtertuin is voorzien van een houten 

schuur met overkapping. In de tuin treft u een perenboom. De achtertuin is ook te bereiken middels een ach-

terom. De achtertuin is gelegen op het noordoosten. 
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Bijzonderheden:

- CV installatie (ca 10 jaar oud);   

- Dakkapellen achterzijde van kunststof de rest houten kozijnen;  

- Voorzijde opnieuw gevoegd 2021;  

- Voorzijde geschilderd 2019;        

- Uitbouw 2005 HR++glas; 

- Uitbouw plavuizen de rest van de woning laminaatvloer;       

- Oplevering in overleg;

- Notaris: keuze koper, mits koopovereenkomst 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.



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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