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KENMERKEN

Woonoppervlakte 147 m²

Perceeloppervlakte 64 m²

Inhoud 638 m³

Terras oppervlakte 10,5 m²

Bouwjaar 18e eeuw

Aantal slaapkamers 2

Vraagprijs: € 975.000 k.k.
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OMSCHRIJVING

VERRASSEND RUIM 18e EEUWS RIJKSMONUMENT MET FRAAIE GEVEL IN DE 
VIJFHOEK






In het historische hart van Haarlem in de zeer gewilde Vijfhoek ligt dit 
charmante en goed onderhouden 18e-eeuwse rijksmonument met 
verrassend veel ruimte en een speelse indeling. De op de hoek met de 
Lange Annastraat gelegen woning beschikt over een eetkamer met 
verdiept gelegen woonkeuken op de begane grond en een grote split-level 
woonkamer op de eerste verdieping met toegang tot een zonnig en 
beschut gelegen terras. Daarnaast heeft de woning een ruime slaapkamer 
en badkamer alsmede 3 werk-/hobbykamers (ook als slaapkamers te 
gebruiken) en een logeerkamer met eigen badkamer. Vanuit de eetkamer is 
er toegang tot een zeer ruime voorraadkelder. 



Voor in de binnenstad is het ideaal dat de woning beschikt over een eigen 
inpandige (fietsen)berging direct om de hoek in de Lange Annastraat. 






De woning ligt in de Vijfhoek te midden van de vele authentieke straatjes 
en diverse hofjes, op een steenworp afstand van de sfeervolle Botermarkt. 
Het bruisende stadsleven met onder andere winkels, ateliers, cafés en 
restaurants, maar ook uitgaansgelegenheden zoals musea, de schouwburg, 
Toneelschuur en de Philharmonie bevinden zich (allen) op loopafstand. 






De woning is zeer gunstig gelegen ten opzichte van het openbaar vervoer, 
NS-station Haarlem CS bereik je te voet in 15 minuten en diverse bushaltes 
zijn eveneens zeer nabij. 






In een kwartier fiets je naar het geweldige natuurgebied Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland en in een half uur bereik je het strand van 
Bloemendaal aan Zee of Zandvoort. 






Voor de huidige eigenaren is de woning al bijna 15 jaar hun "sprookjes 
woning"; tijdens een bezichtiging ervaar je pas echt hoe bijzonder het hier 
wonen is! 



Om een bekende Nederlandse filosoof te citeren: "Je gaat het pas zien als 
je het door hebt".



INDELING

Parterre: Bij binnenkomst door de voordeur betreedt je direct de gezellige lichte 
eet-/woonkamer met 3 meter hoog plafond en ramen met fraaie roedeverdeling; 3 
treden lager bevindt zich de ruime en knusse open eetkeuken met werkeiland v.v. 
zitgedeelte, veel kastruimte, diverse inbouwapparatuur, een groot fornuis met 
brede oven en een breed werkblad met spoelgedeelte voor het raam aan de Lange 
Annastraat-zijde; via de hal loop je door naar het toilet en de badkamer welke is 
voorzien van een douche, ligbad en een wastafelmeubel met de nodige kastruimte.






Kelder: via een luik in de eetkamer bereik je de grote voorraadkelder (17m2, 
stahoogte 1.77) alsmede een kleine gewelven (wijn)kelder (hoogte 1.50).   





Tussenetage: Via een trap in hal op de begane grond is er toegang tot een 
heerlijke werkkamer met kastenwanden en 2 ramen aan de Lange Annastraat-zijde 
alsmede een kleine pantry met cv-opstelling.

Via een tweede trapopgang kom je in de ruime lichte hoofdslaapkamer met brede 
inbouwkasten en 2 brede raampartijen.  





1e etage: Deze etage is verdeeld in een sfeervolle, brede zitkamer aan de voorzijde 
met 2 grote raampartijen welke zicht bieden op de Breestraat en de 
Tuchthuisstraat; 5 treden hoger, ligt de ruime achterkamer met zijramen en 
toegang tot het zeer zonnige en beschut gelegen terras met ruim zicht over de 
Vijfhoek; op deze etage bevindt zich daarnaast nog een (werk)kamer met ramen 
aan beide zijden.    





2e etage: De overloop met kastenwand, bergkasten, douche en toilet, staat in 
open verbinding met de sfeervolle logeerkamer (met wastafel) aan de achterzijde; 
aan de voorzijde bevindt zich een knusse werk-/slaapkamer met dakkapel en 2 
dakramen.





Inpandige berging: In de Lange Annastraat gelegen (fietsen)berging. 




Bijzonderheden:

- Woonoppervlakte 147 m², perceeloppervlakte 64 m² 

- Bouwjaar 18e eeuw

- Rijksmonument met speelse indeling

- Zeer centrale ligging in Vijfhoek 

- Schilderwerk buitenzijde (houtwerk en gevels) 2022

- Inpandige (fietsen)berging in de Lange Annastraat

- Voor indeling en maten zie kleurenplattegronden

- Oplevering in nader overleg

PARKHAGE.NL



GEZELLIGE EETKAMER - RUIME VERDIEPT GELEGEN WOONKEUKEN



PARKHAGE.NL



DOORKIJK L. ANNASTRAAT - HAL NAAR BOVENGELEGEN KAMER 
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CHARMANTE RUIME WOONKAMER OP 1e ETAGE
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DOORLOOP NAAR (WERK)KAMER EN ZONNIG TERRAS
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BESCHUT EN VRIJ GELEGEN TERRAS AAN DE ZUIDZIJDE
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OPGANG NAAR 2e ETAGE - LOGEER/BADKAMER EN WERKKAMER
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WERKKAMER - RUIME LICHTE HOOFDSLAAPKAMER 
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RUIME BADKAMER EN SFEERVOLLE (WERK)KAMER 
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CENTRAAL GELEGEN IN VIJFHOEK - EIGEN INPANDIGE BERGING
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PLATTEGROND


Begane grond



PLATTEGROND


Kelder



PLATTEGROND


Tussenverdieping



PLATTEGROND


Eerste verdieping 



PLATTEGROND


Tweede verdieping



KADASTRALE


KAART



RONDJE


KENNEMERLAND

Hier wonen en werken wij. 

Wij zijn trots op onze regio! 

Alles is er, stad en groen, reuring en 
rust. Wij kennen alle ins en outs van 
Zuid-Kennemerland zodat we u nog 
beter van dienst kunnen zijn. 

We gaan graag met u op zoek 

naar uw ideale thuis! 

De regio Zuid-Kennemerland bestaat 
uit de gemeenten Bloemendaal, 
Haarlem, Heemstede en Zandvoort en 
telt ongeveer 250.000 inwoners. 

De gemeente Velsen ligt in de regio 
IJmond en vormt het verlengde van 
Zuid-Kennemerland. In de 18e eeuw 
werd het gebied een geliefde 

verblijfplaats voor welgestelde 

Amsterdammers die hier fraaie buitens 
lieten aanleggen. De regio is nog 
steeds geliefd, en niet alleen voor 
welgestelde Amsterdammers! Het 
Nationaal park Zuid-Kennemerland 
bestaat voornamelijk uit duinen, 
landgoederen en duinrandbossen 

en is ten westen van Haarlem gelegen. 
Het park is 3.800 hectare groot 
en daarmee het breedste duingebied 
van Nederland. 

Met Haarlem als stad zijn alle 

winkel- en horecavoorzieningen 
binnen bereik! 

WELKOM IN ONZE PRACHTIGE REGIO!



WONEN IN


HAARLEM

EEN GEZELLIG HISTORISCH CENTRUM, BEROEMDE MUSEA, 
WINKELS, RESTAURANTS EN HET STRAND OM DE HOEK: 

WELKOM IN HAARLEM, DE STAD DIE ÁLLES HEEFT.

Haarlem vormt het hart van de regio Zuid-
Kennmerland en is de hoofdstad van de provincie 
Noord-Holland. Haarlem is een historische stad 
(stadsrecht sinds 1245) en wordt gelegen aan de 
rivier het Spaarne- ook wel Spaarnestad 
genoemd. De stad telt 162.891 inwoners, die met 
trots de bijnaam Mug dragen. In Haarlem zijn 
75.941 woningen met een gemiddelde WOZ-
waarde van 337.106,- (2019). Van deze 
woningen is 52,7% in eigendom bij de bewoner.




Haarlem-Centrum kenmerkt zich door fraaie, vaak 
monumentale stadspanden (ruim 1100 
Rijksmonumenten). Beeldbepalend zijn o.a. de 
Grote of Sint-Bavo kerk en het stadhuis aan de 
Grote Markt. Langs de oever van het Spaarne 
bevinden zich het Teylers museum, het oudste 
museum van Nederland, en de fraai 
gerestaureerde molen De Adriaan. 

Daarnaast kent de stad diverse historische hofjes. 
De Haarlemmerhout, een groot oud stadsbos aan 
de zuidzijde biedt, samen met diverse fraaie 
stadsparken, Bolwerken en de grachten, 
voldoende gelegenheid voor recreatie.




De gemeente Haarlem wordt gevormd door de 
stad Haarlem en het westelijk deel van het dorp 
Spaarndam. De dorpen Santpoort-Zuid, 
Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Heemstede, 
Spaarnwoude en Vijfhuizen grenzen aan de 
gemeente Haarlem. Aan de westzijde bevindt zich 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland, een groot 
natuur- en duingebied, dat zich uitstrekt tot aan 
de Noordzee.




Haarlem beschikt over goede en snelle 
verbindingen (wegen en openbaar vervoer naar 
Amsterdam (Schiphol) en de overige randsteden.



CLAUSULES


PARKHAGE

Koopakte

Behoudens nadere afspraken, gelden de standaardregels zoals deze 
voorkomen in de modelkoopakte zoals opgesteld door de NVM 
(Nederlandse Vereniging van Makelaars), Vereniging Eigen Huis en de 
Consumentenbond of in de standaard model koopakte van 
Koninklijke Notariële Broederschap. Er dient binnen 5 weken na 
overeenkomst door koper een waarborgsom of bankgarantie ter 
grootte van 10% van de koopsom te worden voldaan bij de notaris. 

Eventuele voorbehouden door de koper op te nemen worden alleen 
vermeld als deze in de onderhandelingen zijn afgesproken. Een 
mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de 
particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is 
geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de 
particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst 
hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk 
Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming per 
e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt 
overigens niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’. De 
partij die de koopakte als eerste ondertekent, doet dit onder 
voorbehoud dat hij uiterlijk op de derde werkdag nadat hij de akte 
ondertekend heeft (een kopie van) de door beide partijen 
ondertekende akte heeft ontvangen. Indien de eerste ondertekenaar 
niet tijdig (een kopie van) de door beide partijen ondertekende akte 
heeft ontvangen, heeft hij het recht zich op het voorbehoud te 
beroepen, waardoor hij niet (meer) gebonden is. Dit recht vervalt als 
daar niet uiterlijk op de derde werkdag nadat alsnog (een kopie van) 
de door beide partijen ondertekende akte is ontvangen.





Roerende zaken

Voor de roerende zaken welke al dan niet achterblijven in de woning, 
wordt verwezen naar de bij verkopend makelaar op te vragen lijst van 
zaken.





Bedenktijd

De koper die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de 
uitoefening van een beroep of bedrijf heeft bedenktijd om deze 
koopovereenkomst te ontbinden. De bedenktijd duurt drie dagen en 
begint om 0.00 uur van de dag die volgt op de dag dat de door 
partijen ondertekende koopovereenkomst (in kopie) aan koper ter 
hand gesteld is. Indien de bedenktijd op een zaterdag, zondag of 
algemeen erkende feestdag eindigt, wordt deze verlengd tot en met 
de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen 
erkende feestdag is. De bedenktijd wordt, zo nodig, zoveel verlengd, 
dat daarin ten minste twee dagen voorkomen die niet een zaterdag, 
zondag of algemeen erkende feestdag zijn. Als koper binnen de 
bedenktijd de koopovereenkomst wil ontbinden, moet hij ervoor 
zorgdragen dat de ontbindingsverklaring verkoper of diens makelaar 
voor het einde van de bedenktijd bereikt.





Keuze notariskantoor

Behoudens een uitdrukkelijk verzoek van verkoper, kiest de koper de 
notaris waar de notariële akte gepasseerd zal worden. Bij de keuze 
door koper van een notaris buiten de regio Zuid-Kennemerland, kan 
dit voor verkoper resulteren in bijkomende kosten (zoals reiskosten, 
extra uren, regelen akte van volmacht e.d.). Alsdan behoudt verkoper 
zich het recht voor om deze extra kosten voor rekening van koper te 
laten komen en op te laten nemen op de nota van afrekening van 
koper. 

Erfdienstbaarheden

In het eigendomsbewijs kunnen bijzondere zaken en bepalingen zijn 
opgenomen, welke bij verkoop over zullen gaan op een nieuwe 
eigenaar. De bij verkoper bekende zaken zijn vermeld in het 
eigendomsbewijs; een kopie hiervan is bij ons kantoor op te vragen.





Biedsysteem 

Door verkopend makelaar te bepalen; de makelaar informeert u 
graag over het te hanteren biedsysteem. Biedingen dienen schriftelijk 
(of per e-mail) te worden uitgebracht en/of bevestigd. 





Gunning

Verkoper behoudt zich het wettelijk recht voor van gunning tot 
verkoop aan een gegadigde van zijn keuze.





Onderzoeksplicht koper

De koper heeft zijn eigen onderzoekplicht naar alle zaken die voor 
hem van belang kunnen zijn en kan zich nimmer beroepen op 
onbekendheid met de feiten die hij zelf had kunnen waarnemen of 
die kenbaar waren uit openbare registers. De makelaar kan u 
desgewenst verwijzen naar de betreffende instanties. Opgenomen 
tekeningen in de brochure corresponderen soms niet geheel met de 
werkelijkheid doch zijn uitsluitend bedoeld om een duidelijker inzicht 
in ruimte en maatvoering te geven. De gegadigde is zelf 
verantwoordelijk voor het onderzoeken van elke door hem gewenste 
informatie. Na datum van de door de makelaar verstrekte gegevens 
kunnen zich wijzigingen hebben voorgedaan. Zowel verkoper als 
diens makelaar stellen de koper vóór het sluiten van de 
koopovereenkomst (binnen de wettelijke bedenktijd) in de 
gelegenheid het onderhavige registergoed van binnen en van buiten 
op bouwkundige kwaliteiten en/of gebreken te laten inspecteren 
door een door koper aan te wijzen deskundige. Ook wordt de 
koopgegadigde geadviseerd om bij de gemeente na te vragen welke 
consequenties het funderingstype heeft op de bouwkwaliteit, de 
stabiliteit en de toekomstverwachting daarvan. Koper is zelf 
verantwoordelijk voor het onderzoeken van elke door hem gewenste 
informatie met betrekking tot gemeentelijke ontwikkelingen, 
registraties, bestemmingen van het gebied, grond-/duinwaterbeheer, 
gebruik- en uit- en verbouwmogelijkheden, verleende vergunningen 
of de afwezigheid ervan. Door vergroten en/of verkleinen van de 
originele bouwtekeningen is het mogelijk, dat de tekeningen niet 
meer op schaal zijn. 





Aanvullende clausules op te nemen in de koopakte



Milieuclausule

Koper verklaart bekend te zijn met de inhoud van het bericht dat met 
betrekking tot het perceel is afgegeven door de gemeente Haarlem. 
Elke aansprakelijkheid van verkoper jegens koper, hoe ook genaamd 
en onder welke titel dan ook, voor eventuele verontreiniging van de 
grond en/of het grondwater van de gehele onroerende zaak wordt 
uitgesloten. Tevens vrijwaart koper verkoper voor alle 
aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, 
die uit de aanwezigheid van bodem- en/of grondwatervervuiling in 
de onroerende zaak kan voortvloeien. De bij verkoper bekende zaken 
zijn vermeld in het eigendomsbewijs; een kopie hiervan is bij ons 
kantoor op te vragen.



Algemene asbestclausule

In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen / materialen 
aanwezig zijn. Indien deze worden verwijderd dienen door koper 
maatregelen en voorzieningen te worden getroffen die de wetgeving 
voorschrijft. Koper verklaart met deze wetgeving bekend te zijn en 
aanvaardt alle aansprakelijkheid en gevolgen die uit de aanwezigheid 
van asbest en/of de verwijdering van asbest uit de onroerende zaak 
kan voortvloeien. In afwijking van artikel 6.3. van deze koopakte en 
artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van 
één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en 
bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden 
van de zaak aan de overeenkomst als gevolg van de aanwezigheid 
van enig asbest in welke samenstelling en/of op welke plaats dan 
ook voor rekening en risico van koper. 





Ouderdomsclausule

Koper verklaart ermee bekend te zijn, dat de onroerende zaak meer 
dan 200 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de 
bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij 
nieuwe woningen. Tenzij de verkoper de kwaliteit hiervan 
gegarandeerd heeft, staat hij niet in voor de funderingen, de vloeren, 
de leidingen, voor de elektriciteit, water en gas, de riolering en de 
afwezigheid van enig ongedierte c.q. schimmels (zoals bijvoorbeeld 
houtworm, boktor, zwam etc.). Bouwkundige kwaliteits-gebreken 
worden geacht niet belemmerend te werken op het in artikel 6.3 van 
de koopakte omschreven woongebruik.





Funderingsclausule

Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de fundering en 
koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit eventuele 
funderingsproblemen kan voortvloeien.





Waterhuishoudingclausule

Door gewijzigd duinwaterbeheer kunnen ook in de toekomst 
grondwaterstanden optreden afwijkend van de huidige situatie. Voor 
de eventuele gevolgen wordt de verkoper bij deze gevrijwaard.





Zuiveringsclausule

Koper verleent bij deze volmacht aan verkoper, alsmede aan iedere 
afzonderlijke medewerker van de notaris die bij deze akte is 
aangewezen voor het verlijden van de akte van levering, namens 
koper mee te werken aan de akte waarbij inschrijving van de 
onderhavige koopovereenkomst in de daartoe bestemde openbare 
registers waardeloos wordt verklaard. Deze volmacht is alleen geldig, 
als koper als gevolg van bijvoorbeeld vernietiging, ontbinding, 
tijdsverloop of andere oorzaak ieder belang rechtens heeft verloren 
bij bedoelde inschrijving.





Toelichtingsclausule NEN2580

De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is 
bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen 
voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De 
Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, 
door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of 
beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

Verdere informatie 

Van belang zijnde documentatie is bij de makelaar op afspraak ter 
inzage. In veel gevallen kunnen fotokopieën worden verkregen of 
kunnen de gegevens per e-mail aan u worden gezonden. Ook via uw 
eigen makelaar kunt u verdere informatie verkrijgen.





Verantwoording

Hoewel gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijke inventarisatie 
van de beschikbare gegevens, moet ervan uitgegaan worden dat de 
inhoud van deze brochure slechts indicatief is. De gegevens 
(bedragen, jaartallen, omschrijvingen etc.) zijn soms verkregen door 
mondelinge informatie, soms zijn ze vanuit het geheugen opgediept. 

Parkhage Makelaars noch de eigenaar van deze woning aanvaardt 
geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de vermelde 
gegevens. 





Aansprakelijkheid 

Deze informatie wordt aan meerdere personen verstrekt. Aan deze 
gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbieding van 
dit object dient te worden gezien als een uitnodiging tot het 
uitbrengen van een bod.

Al onze werkzaamheden worden verricht volgens de voorwaarden 
van de NVM. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in 
voorkomend geval door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar 
wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico.



DE MEEST BETROKKEN MAKELAARS

MAAK KENNIS MET 


UW MAKELAAR

Het boeiende van mijn vak is het persoonlijk 

contact en de diversiteit aan mensen waar je mee 

samenwerkt. Als makelaar kom je op mooie 

locaties en in schitterende huizen maar 

uiteindelijk is het de interactie met de klant waar 

ik de meeste energie uit haal. Dat geldt ook voor 

de samenwerking met de collega's op kantoor. 

Door met elkaar te sparren en ervaringen te 

delen, blijven we elkaar ontwikkelen. En kunnen 

we onze dienstverlening telkens blijven 

verbeteren. 


Het is steeds weer een uitdaging om de juiste 

match tot stand te brengen. De juiste persoon bij 

de juiste woning vinden en vice versa. Daarbij is 

zorgvuldigheid en geduld essentieel. In de 

huidige nog steeds overspannen markt is dit net 

zo belangrijk als in de crisisjaren die achter ons 

liggen. 


Sinds 2000 ben ik werkzaam als makelaar. Na 

mijn rechtenstudie werkte ik een aantal jaren bij 

de Rabobank Zuid-Kennemerland en een 

farmaceutisch bedrijf. De combinatie van deze 

bedrijven, lokaal, dienstverlenend en commercieel 

werken, vind ik terug in de makelaardij. 

ERIC DE JONG

MAKELAAR-TAXATEUR

06 13 13 16 17

eric@parkhage.nl

"DE PERFECTE MATCH MAKEN, DAAR WORD IK BLIJ VAN."

Favoriete plek: Mijn roots liggen in Fryslân, in het 
watersportmekka Heeg. Niet verwonderlijk dat in Zuid-
Kennemerland het water voor mij een belangrijke rol speelt, 
zeilen in de zomer en schaatsen in de winter. De duinen, 
strand en zee en de locaties rond het Spaarne zijn favoriet. 



DE MEEST BETROKKEN MAKELAARS

MAAK KENNIS MET 


UW MAKELAAR

Als kind was ik volgens mijn moeder al 

nieuwsgiering naar huizen, vooral oudere 

woningen vond ik toen al interessant. Na mijn 

studie Bedrijfskunde ben ik eerst werkzaam 

geweest binnen het vakgebied 

Marketing&Communicatie. Sinds 2011 woon ik 

met mijn gezin in Heemstede en heb ik de 

overstap naar de makelaardij gemaakt; een 

perfecte match voor mij! Mijn passie voor 

mensen en huizen heb ik zo goed kunnen 

combineren. 


Het leukste wat er bestaat is mensen begeleiden 

bij een zeer bijzondere en belangrijke stap in hun 

leven. Ieder huis en iedere cliënt is anders, dat 

maakt het vak uitdagend en afwisselend. Geen 

dag is hetzelfde!


Naast werken en mijn gezinsleven ben ik ook 

actief binnen diverse commissies bij hockeyclub 

Alliance, waar mijn 3 kinderen spelen, houd ik 

van koken, gezelligheid, lekker actief bezig zijn 

en de natuur in gaan met onze hond. 

Alice van den Akker

krmt

06 - 41 50 56 56

alice@parkhage.nl

“HET BEGINT MET OPRECHTE BELANGSTELLING VOOR JE CLIENT”

Favoriete plek: 

Het is in deze omgeving bijna onmogelijk om één favoriete 
plek op te noemen. Je hebt hier alles: het strand van 
Zandvoort/Bloemendaal, het Groenendaalse bos, de duinen, 
de Binnenweg, het centrum van Haarlem; voor mij allemaal 
factoren waardoor ik de gehele omgeving als favoriete plek 
zie!



KENNISMAKEN?
NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP

BLEKERSVAARTWEG 21 | 2101 CB | HEEMSTEDE

023 – 5321715 | INFO@PARKHAGE.NL



PARKHAGE.NL

Waarom Parkhage?

MEEST BETROKKEN MAKELAARS


PERSOONLIJK EN DICHTBIJ


ZORGVULDIGE DIENSTVERLENING


ZEER ERVAREN EN DESKUNDIG


