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Te koop:
Burgemeester Ketelaarstraat 42B

WARMOND

Vraagprijs € 1.495.000 k.k.
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Volledig gerenoveerde villa in Warmond

Prachtig gerenoveerde traditioneel Warmondse bollenschuur omgebouwd tot 
luxe villa op een ruime kavel ter grootte van ca. 840 m2 eigen grond. U zult 
versteld staan van de kwaliteit en schoonheid van dit project.

Aan weerszijden van de woning is een oprit met plek voor meerdere auto’s en 
aansluitend zijn er twee prachtige tuinen met veel loof en beschutting. Beide 
tuinen liggen bijzonder gunstig op de zon. Tevens is er een patio, alwaar u 
een buitenkeuken kunt plaatsen en een beschutte plek zult vinden onder alle 
weersomstandigheden. De woning zelf is bijzonder ruim en sfeervol. Zo zijn er 
diverse schouwen in huis die het geheel tot een bijzondere beleving maken. 

Ideaal voor een gezin met kinderen of voor een kantoor aan huis. 
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Ideaal voor watersportliefhebbers

Aan de overzijde van de weg bevindt zich een jachthaven alwaar u een sloep 
of zeilboot kunt afmeren om volop te genieten van de Kagerplassen.
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Kenmerken:

Koopsom:    €1.495.000 k.k. 
Aanvaarding:    In overleg
Kadastraal bekend:   WARMOND D 4758 en 4719
Perceeloppervlak:   840 m2

Renovatiejaar:   2018

Woonoppervlak:   circa 295 m2

Overige inpandige ruimte:  circa 2,0 m2

Woningtype:    Vrijstaande villa 
Aantal kamers:   7
Aantal slaapkamers:   4 
Aantal badkamers:   3

Isolatie:    Volledig geïsoleerd
Energielabel:    Volgt binnenkort  
Buitenruimte:   2 tuinen en een dakterras

Parkeren:    Meerdere parkeerplaatsen op eigen terein
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Beschrijving woning

Begane grond

Entree met dubbele deuren. In de hal bevindt zich een grote ingebouwde garderobekast. 
Op de vloer ligt een prachtige inloopmat welke naadloos overloopt in een eiken parket-
vloer.  Aan de rechterzijde betreedt u een ruime slaapkamer met badkamer en bergruimte/
annex wasruimte die leidt naar een ruime vliering.

Via dubbele deuren betreedt men de woonkamer, een zeer sfeervolle ruimte met hoog 
plafond waarbij de balkenstructuur zichtbaar is. Een grote traditionele schouw siert deze 
ruimte. Aansluitend bevindt zich een toiletruimte. Een brede gang leidt naar dubbele deuren 
die de achtertuin ontsluiten. Links bevindt zich een slaap of werkkamer, ook met klassieke 
kalkzandstenen schouw. Aan de rechterzijde van de gang een moderne ruime badkamer met 
douche, wastafel en toilet.

De woonkamer leidt naar een zeer grote leefruimte aan de voorzijde van de woning. Deze 
ruimte is in diverse delen in te richten, maar kan tenminste bevatten een ruime eethoek 
en zithoek of werkhoek. Tevens bevindt zich hier een grote keuken in U-opstelling met in 
het midden een barmeubel met spoelbak.  De keuken heeft een zeer grote koelkast en 
diepvriesruimte, een zes-pits gasfornuis, een afwasmachine en een ingebouwde wijnkoel-
kast.  Naast de keuken bevinden zich een schouw en twee maal dubbele deuren naar de 
voortuin. Vanuit de naastgelegen ruimte (eethoek), bereikt men nog een extra kamer met 
inbouwkast waarin tevens aansluitingen Was/Droogopstelling. Via dubbele deuren bereikt 
men de achtertuin.

Verdieping

Riante slaapkamer met aan drie zijden ramen. Hoog plafond waarbij de balkenstructuur 
zichtbaar is. Plateau voor het opbergen van zomer/winterspullen.  Dubbele deuren leiden 
naar een ruim dakterras dat uitkijkt over de tuin bij de entree van de woning en de weilanden 
en Kagerplassen.  In de slaapkamer bevinden zich twee schouwen. Er is verder een moder-
ne badkamer met ligbad, inloopdouche, wastafelmeubel en designradiator. Tevens is er een 
separaat toilet.
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Conduct Vastgoed B.V.
Burgemeester Ketelaarstraat 3A, 2361 AA Warmond
Telefoon 071 3019121 | info@conductvastgoed.com
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