
Geweldig 
wonen!
In deze mooie hoekwoning met fijne tuin. 

HAARLEM
Fuhrhopstraat 24

Vraagprijs

€ 675.000,- K.K.
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Kenmerken

& specificaties
Overdracht

Vraagprijs € 675.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1922

Dakbedekking Bitumen

Dakpannen

Type dak Samengesteld

Keurmerken Bouwkundige keuring

Energie prestatie advies

Isolatievormen Gedeeltelijk dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 194,3 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 120,7 m²

Inhoud 431 m³

Oppervlakte externe bergruimte 41,3 m²

Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 3 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal balkons 1

 

Tuin

Type Voortuin

Tuin 2 - Type Zijtuin

Tuin 3 - Type Achtertuin

Tuin 3 - Heeft een achterom Ja

 

Energieverbruik

Energielabel E



Kenmerken

& specificaties
 

CV ketel

CV ketel HR-107 Ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2007

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Heeft een balkon Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja



Omschrijving
+++++++++++++++++SCROLL DOWN FOR ENGLISH++++++++++++++++++




Kom snel kijken bij deze verborgen schat met enorme potentie!

Volledig naar eigen smaak te moderniseren sfeervolle jaren 20 hoekwoning met grote 
vrijstaande garage (41m2) en ruime voor, zij- en achtertuin. Deze karakteristieke woning is 
voorzien van een lichte doorzon woonkamer met gesloten keuken, 4 slaapkamers en een 
moderne badkamer.

De woning is gelegen in een rustige en kindvriendelijke straat met alleen bestemmingsverkeer 
in het fraaie Burgemeesterskwartier direct nabij winkels, scholen (basisscholen en voortgezet 
onderwijs), sportaccommodaties (Pim Mulier Sportpark, IJsbaan Haarlem) uitvalswegen en 
openbaar vervoer. Recreatiegebied Spaarnwoude, de duinen, het strand van Bloemendal, Station 
Haarlem en het levendige stadscentrum van Haarlem zijn gelegen op fietsafstand. 

Potentie, ruimte, rust en een ideale ligging wat wil je nog meer?




Indeling: Parterre: voortuin; entree hal; gang met trapkast, Japans toilet met fontein; doorzon 
woonkamer voorzien van open haard en groot formaat ramen met veel lichtinval, dichte keuken 
met inbouwapparatuur; 4 pits gasstel, magnetron, oven, koelkast, afzuigkap en vaatwasser, 
toegang tot tuin door middel van enkele deur via keuken. Tuin gelegen op het noorden met 
vrijstaande stenen garage voorzien van elektra. 




1e etage: ruime overloop; moderne badkamer (2011) voorzien van douche, whirlpool, dubbele 
wastafel en Japans toilet. Slaapkamer 1, voorzien van inbouwkast, slaapkamer 2 voorzien van 
wastafel en inbouwkast, Slaapkamer 3 voorzien van inbouwkast




2e etage: Overloop, voorzien van wastafel, dakraam en wasmachine- en drogeraansluiting. 
Slaapkamer 4, voorzien van dakramen, toegang tot balkon door middel van enkele deur 




Bijzonderheden 




• Woonoppervlakte: 120 m² volgens NEN meetinstructie

• Bouwjaar 1922 

• Remeha HR Combiketel uit 2007 

• 194 m2 perceel oppervlakte

• Royale vrijstaande stenen garage 41m2 

• Niet bewoners clausule van toepassing 

• Station Haarlem op 5 minuten fietsen 

• Fundering op staal volgens archief

• Energielabel E 

• Badkamer uit 2011 

• Opbouw gerealiseerd in 1993 

• Bouwkundig rapport aanwezig 

• Oplevering in overleg: kan snel 

• Notariskeuze: Clercx notarissen 








+++++++++++++++++ ENGLISH++++++++++++++++++




Come and have a look at this hidden treasure with enormous potential!

Charming 1920s corner house with a large detached garage (41m2) and spacious front, side and 
backyard that can be modernized completely to your own taste. This characteristic house has a 
bright living room with separate kitchen, 4 bedrooms and a modern bathroom.




The house is located in a quiet and child-friendly street with only local traffic in the beautiful 
Burgemeesterskwartier, directly near shops, schools (primary and secondary education), sports 
facilities (Pim Mulier Sportpark, IJsbaan Haarlem), roads and public transport. Recreational area 
Spaarnwoude, the dunes, the beach of Bloemendal, Haarlem Station and the lively city center of 
Haarlem are located within cycling distance.

Potential, space, tranquility and an ideal location, what more could you want?




Layout: Ground floor: front garden; entrance hall; hallway with stairs cupboard, Japanese toilet 
with fountain; sunny living room with fireplace and large windows with lots of light, closed 
kitchen with appliances; 4 burner stove, microwave, oven, refrigerator, extractor hood and 
dishwasher, access to the garden through a single door through the kitchen. Garden located on 
the north with detached stone garage with electricity.




1st floor: spacious landing; modern bathroom (2011) with shower, whirlpool, double sink and 
Japanese toilet. Bedroom 1, with fitted wardrobe, bedroom 2 with washbasin and fitted 
wardrobe, Bedroom 3 with fitted wardrobe




2nd floor: Landing, with sink, skylight and washing machine and dryer connections. Bedroom 4, 
with skylights, access to balcony through a single door




Particularities




• Living area: 120 m² according to NEN measurement instructions

• Year of construction 1922

• Remeha HR Combi boiler from 2007

• 194 m2 plot area

• Spacious detached stone garage 41m2

• Non residents clause applies

• Haarlem station 5 minutes by bike

• Foundation on steel according to archive

• Energy label E

• Bathroom from 2011

• Construction realized in 1993

• Architectural report available
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Locatie

op de kaart
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Informatie bij het rapport  

Object&co Nederland BV heeft een NEN 2580 gebaseerd meetrapport samengesteld, waarin de gebruiksoppervlaktes 

gesplitst per woonlaag en/of bijzondere ruimten zijn aangegeven. 

Het meetrapport is opgesteld conform actuele Meetinstructies Gebruiksoppervlakte Woningen en Bruto Inhoud 

Woningen welke gebaseerd zijn op de de richtlijn NEN 2580:2007 NL, ‘Oppervlakten en inhouden van gebouwen – 

Termen, definities en bepalingsmethoden’, inclusief het correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008. 

 

Verantwoording Meetrapport NEN 2580  

• De meting heeft plaatsgevonden op 30 mei 2022 waarbij de maatvoering van alle ruimten is nagemeten en 

genoteerd alsmede gecontroleerd op gebruiksfunctie; 

•  Indien de woningscheidende muur wordt gedeeld met een naastgelegen binnenruimte, dan is voor de 

maatvoering het hart van de muur aangehouden; 

• Op de zolderverdieping is er eventueel rekening gehouden met een beperkte stahoogte < 1,50 meter, 

veroorzaakt door de schuine daklijn.  

 

Object&co Nederland BV heeft de navolgende vloeroppervlakten en inhoud vastgesteld: 

 

Bruto vloeroppervlakte  -  Woning 147,10 m2 

Bruto vloeroppervlakte  -  Geheel Perceel 194,30 m2 

Gebruiksoppervlakte(n)  -  Wonen 120,70 m2 

Gebruiksoppervlakte(n)  -  Overige inpandige ruimte(n) 0,00 m2 

Gebruiksoppervlakte(n)  -  Gebouwgebonden buitenruimte(n) 3,00 m2 

Gebruiksoppervlakte(n) -  Externe bergruimte(n) 41,30 m2 

Bruto inhoud - Woning 431,09 m3 

Bruto inhoud - Geheel Perceel 571,21 m3 

 

Rapport opgemaakt door Mario van Essen, naar beste kennis en wetenschap, geheel te goeder trouw. 

Op locatie ingemeten door  Ron Molenaar op 30 mei 2022.       

 

Hilversum, 2 juni 2022 

 

 

Ing. Mario van Essen 

Object&co Nederland BV 

  



Kadastrale kaart



Heeft u 

interesse?

Kingsfordweg 151

1043 GR Amsterdam




023-2052296

info@vkmakelaars.nl

vkmakelaars.nl


