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Beste belangstellende,

Namens de eigenaren hartelijk dank voor de
getoonde interesse.
Graag geven wij je met behulp van deze brochure
een rondleiding door de woning. Wanneer je nog
vragen hebt over de woning of een afspraak wilt
maken voor een (tweede) bezichtiging kan je
telefonisch of per mail contact met ons opnemen.

Wil je meer weten over de waarde van jouw
eigen woning of de mogelijkheid om een
aankoopmakelaar mee te nemen? Dan geven wij je
graag vrijblijvend advies.

Met belangstelling zien wij je reactie tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Amber, Tim, Pia, Larissa, Lize en Henry
Makelaarskantoor Barnsteen

www.barnsteen.nl info@barnsteen.nl t. 023 737 05 71



Algemene informatie:

Sophiastraat 13 rd in "De Vijfhoek" is
ruim en licht door o.a. de vele
raampartijen en de hoge plafonds in de
woonkamer. Deze 4 kamer
bovenwoning van 110m2 kan geheel
naar eigen smaak gemoderniseerd
worden! De sfeer in het huis is prettig
door de originele glas-in-lood ramen en
deuren, de ruimte van de kamers en de
balken die in het zicht zijn. Door de
fantastische ligging heb je geen auto
nodig want je bent in hartje Haarlem.
De levendige Botermarkt, de
winkelstraten, de cafés en restaurants
van Haarlem zijn op loopafstand. Het
openbaar vervoer is om de hoek. Het
strand, bossen en de duinen zijn
heerlijk om naar toe te fietsen. Voor wie
op zoek is naar een woning die naar
eigen wens aangepakt kan worden is
hier op het juiste adres. Wij staan graag
voor je klaar om deze woning aan je te
laten zien!

Bouwjaar: 1885
Woonoppervlak: 110 m²
Inhoud: 396 m³

Fantastische ligging!
Indeling:

Parterre: 
Entree, hal met trap en
meterkast.

1e verdieping:
Hal met separaat toilet met
fontein, lichte woonkamer 
en-suite met een hoog plafond,
vele hoge ramen met dubbel
glas. De ruime keuken is
separaat.

2e verdieping:
Overloop met nieuwe cv-ketel,
slaapkamer aan de voorzijde, te
moderniseren royale badkamer
en slaapkamer aan de
achterzijde.



Woonkamer 





Keuken

  Pluspunten:

 • Gelegen midden in de populaire Vijfhoek
 • De woning kan naar eigen smaak worden gemoderniseerd 
 • Ideale ligging in het centrum van Haarlem
 • 1/4e aandeel in de VvE
 • Horeca en winkels op loopafstand, strand en duinen op fietsafstand
 • Servicekosten € 50,- per maand 
 • Oplevering in overleg

 



Slaapkamer 



Slaapkamer 



Badkamer



Entree / Trap 







Verantwoording

Makelaarskantoor Barnsteen
t. 023 737 05 71
info@barnsteen.nl
www.barnsteen.nl

Neem contact op met ons kantoor voor meer informatie of het maken
van een bezichtigingsafspraak.

Ondanks grote zorgvuldigheid onzerzijds staan wij niet in t.a.v. de juistheid van alle
genoemde
gegevens en maten en kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Onze
werkzaamheden
verrichten wij volgens de NVM-voorwaarden.

De informatie in deze brochure is geheel vrijblijvend en een uitnodiging tot het
uitbrengen van
een bod. Bij de samenstelling is uitgegaan van ons inziens betrouwbare bronnen.
Er kunnen
geen rechten aan worden ontleend. Wijzigingen onder voorbehoud. Eventuele
afmetingen en
oppervlakten zijn indicatief.


