
HET POSTKANTOOR
- van Bloemendaal -





Midden in de dorpskern van 
Bloemendaal worden aan de 
Bloemendaalseweg twee appar- 
tementen  gerealiseerd in het 
voormalige Postkantoor uit 1901. 
In dit,  door H. Sjoerds in de sobere 
stijl van de Jugendstil ontworpen 
gebouw, was het postkantoor 
gevestigd op de begane grond 
met een woonfunctie op de eerste 
verdieping. 

Door de ligging aan de Bloemen- 
daalseweg, bevindt u zich midden 

HET POSTKANTOOR
in het gezellige centrum met 
leuke winkels en boetiekjes en 
bent u binnen een paar minuten 
in de duinen of op het strand van 
Bloemendaal. 

Het gebouw wordt, op de gevel 
na, geheel gesloopt waarna er 
achter de gevel een geheel nieuw 
gebouw wordt gemaakt. Er zullen 
twee appartementen ontstaan die 
aan alle hedendaagse eisen zullen 
voldoen, zonder de authentieke 
sfeer en uitstraling te verliezen. 

Op de begane grond wordt een 
winkelruimte gerealiseerd en 
op de eerste verdieping worden 
twee grote appartementen met 
ruime dakterrassen gebouwd. De 
tweede verdieping zal gebruikt 
gaan worden als kantoor of 
penthouse. De appartementen 
die ontstaan, zijn uniek: karak- 
teristieke woningen maar wel van 
alle moderne gemakken voorzien!



De twee appartementen hebben een berging 
op de begane grond. De indeling van de 
appartementen is, in overleg, aan te passen 
naar uw eigen wensen. Het afwerkingsniveau 
van de woningen is hoog. Er worden standaard 
zwevende toiletten geplaatst, de sanitaire 
ruimten worden betegeld tot aan de plafonds 
en de appartementen worden voorzien van 
vloerverwarming. De appartementen worden 
zonder keuken opgeleverd. 

Het eerste appartement van ca. 
175m² deelt een ingang met het 
penthouse op de 2e verdieping. 
Het appartement kan bereikt 
worden via een trap of met de 
lift. De entree komt uit op een 
ruime slaapkamer aan de voorzijde 
met een deur naar de loggia, een 
badkamer en separaat toilet.  Via 
de dubbele deuren bereikt u een 
tweede slaapkamer met inloopkast 
en de ruime keuken,  woonkamer 
en eetkamer. Vanuit de eetkamer is 
via een loopdeur en vouwkozijn het 
dakterras van ca. 58m² en gelegen 
op het zuidoosten, bereikbaar.
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WONINGBORG

De woningen worden gebouwd onder kwa- 
liteitsgarantie van  Woningborg. Dit betekent dat  
de aannemer zich verplicht tot garantie op de 
kwaliteit van de woning. U ontvangt dan ook na 
de koop een Woningborg-waarborgcertificaat. 
Voor de voltooiing van de woning zijn ook 
regelingen opgenomen.  Daarnaast wordt via de 
Woningborg koop-/aannemingsovereenkomst 
de contractuele relatie met de aannemer 
geheel beheerst door de bepalingen van 
Woningborg. Meer informatie is te vinden op 
www.woningborg.nl.

Het tweede appartement van ca. 
190m² heeft een eigen voordeur 
met opgang aan de rechterzijde 
van het gebouw. Vanuit de 
entree met apart opgesteld toilet 
en toegang tot een slaap- of 
studeerkamer, komt u in de ruime 
keuken, eetkamer en woonkamer. 
Het dakterras van ca. 58m² gelegen 
op het zuidoosten, is bereikbaar 
via een loopdeur en vouwkozijn. 
Aan de voorzijde van de woning 
bevinden zich een ruime badkamer 
en twee slaapkamers, waarvan één 
slaapkamer voorzien is van een 
inloopkast en openslaande deuren 
die naar een balkon leiden. 
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Ontwikkeling, inlichtingen en verkoop
Kennemerland Beheer BV
Zenegroenkade 4, 2015KV Haarlem
Tel. (023) 537 40 53
info@kbwonen.nl
www.kbwonen.nl

Verkoopinformatie
Van der Schaaf en Kooijmans Makelaars
Bloemendaalseweg 47 , 2061CB Bloemendaal
Tel. (023) 525 15 25
info@skmakelaars.nl
www.skmakelaars.nl

Deze sfeerbrochure is samengesteld aan de 
hand van de laatste gegevens en afbeeldingen. 
Samen met de artist’s impressions geven zij 
een indruk van de toekomstige situatie. Zij 
pretenderen niet een exacte weergave te zijn van 
het uiteindelijke product. Rechten kunnen dan 
ook niet aan deze brochure worden ontleend. 

Uitdrukkelijk wordt vermeld dat deze brochure 
geen contractstuk is. Hiertoe worden separate 
contractstukken opgesteld. Deze kunnen afwijken 
van de brochure waarbij de contractstukken 
bepalend zijn. 




