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Zeer ruime hoekwoning met 5 slaapkamers in  
kindvriendelijke buurt, kluswoning 

Vraagprijs: € 635.000,- k.k. 
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*** Huis met potentie – zeer grote kluswoning *** 

In het geliefde Haarlem Zuidwest staat deze leuke hoekwoning die barst van de 
potentie. De woning dient gemoderniseerd te worden en kan dus helemaal naar eigen 
smaak worden ingedeeld en gerenoveerd. De woning beschikt over een lichte 
woonkamer met erker en schuifdeuren, een achtertuin met eigen achterom, 5 
slaapkamers en 2 badkamers. Met recht een ideaal gezinshuis! Ook bestaat er de 
mogelijkheid om een zesde slaapkamer te realiseren middels een opbouw.  

Vanuit de voortuin bereik je de entree van de woning. Je komt binnen in de hal waarin 
een praktische kelderkast is. De hal geeft toegang tot de eerste badkamer en 
woonkamer. De woonkamer heeft aan de voorzijde een erker en is mooi ruim en licht. 
Vanuit de woonkamer bereik je via de schuifpui de tuin en de eenvoudige, dichte 
keuken. Ook hier is een toegangsdeur naar de tuin. De tuin is bereikbaar via de 
achterom aan de zijkant. Op de eerste verdieping zijn 3 slaapkamers en een eenvoudige, 
ruime badkamer. Vanaf de overloop bereik je de trap naar de tweede verdieping waar 
nog eens 2 goed formaat slaapkamers zijn. Hier is eventueel een mogelijkheid voor het 
realiseren van een extra slaapkamer.  

De Thomsonlaan maakt deel uit van de Natuurkundigenbuurt, een zeer kindvriendelijke 
buurt. Centraal en gunstig gelegen op enkele fietsminuten afstand van Haarlem 
Centrum. De bossen, de duinen en de stranden van Zandvoort en Bloemendaal zijn met 
de fiets bereikbaar. Diverse uitvalswegen en het openbaar vervoer naar o.a. 
Amsterdam, Den Haag en Schiphol zijn gemakkelijk te bereiken. 

Kortom, er gaat een verbouwing aan vooraf, maar de locatie en de mogelijkheden van 
deze woning maken het meer dan de moeite waard om een kijkje te komen nemen aan 
de Thomsonlaan 41 in Haarlem.  

 
Artist impression woonkamer 
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Indeling 
 

Begane grond: Entree, meterkast, hal, trap naar 1e verdieping, kelderkast, badkamer 
met douche en toilet, rechts van de hal de doorzonwoonkamer met veel lichtinval. Via 
de woonkamer is de keuken te bereiken waar zich ook de wasmachineopstelling en CV 
ketel bevindt. De tuin is volledig bestraat, bevat een berging over de hele breedte van 
de tuin en heeft een eigen achterom.  

Eerste verdieping: Overloop, twee ruime slaapkamers waarvan 1 met inbouwwandkast 
en 1 kleinere slaapkamer, mogelijkheid tot realisatie balkon, tweede badkamer met 
douche, wastafel en toilet, vaste trap naar 2e verdieping. 

Tweede verdieping: Overloop, 2 grote slaapkamers waarvan 1 met inbouwwandkast, 
mogelijkheid tot uitbreiding (opbouw).  

Bijzonderheden: 

- Ruime gezinswoning in de kindvriendelijke en ruim opgezette Natuurkundigenbuurt. 
- Vijf slaapkamers op de verdiepingen, eventueel zelfs een zesde te creëren middels 

een opbouw (vergunningsplichtig). 
- Rustige buurt, kinderen kunnen hier nog heerlijk op straat spelen 
- De woning dient gemoderniseerd te worden, ouderdomsclausule van toepassing. 
- Vrij parkeren in de straat 
- Zeer centraal gelegen t.o.v. winkels, meerdere (basis)scholen, sportverenigingen, 

parken, strand, wandelgebieden, openbaar vervoer en diverse uitvalswegen. 
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Kenmerken woning 
 

Woonoppervlakte:  138 m2 

Perceeloppervlakte:  147 m2 

Inhoud woning:   487 m3 

Aantal kamers:   6 (waarvan 5 slaapkamers) 

Bouwjaar: Ca. 1924 

Tuin:  Achtertuin op het noordwesten, ca. 60 m2 met eigen 
achterom, voortuin op het zuidoosten, ca. 18 m2 

Berging: Vrijstaande stenen berging over volle breedte achtertuin v.v. 
water en elektra 

Verwarming:   C.V.-combiketel Intergas (2008, eigendom) 

Parkeren:   Langs openbare weg, geen parkeervergunning vereist 

Energielabel:    E (definitief) 

Kozijnen:    Houten en kunststof kozijnen 

 

Let op: ouderdomsclausule van toepassing. Potentiële kopers wordt geadviseerd een 
bouwtechnische keuring uit te laten voeren.  
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Plan een bezichtiging 
 

Wij informeren u graag uitgebreid over deze zeer ruime hoekwoning met 5 slaapkamers. 
Wij vertrouwen erop dat deze brochure voor u aanleiding zal zijn een bezichtiging in te 
plannen. Bezichtigingen kunt u inplannen via deze link:  
https://magister-makelaars.nl/plan-bezichtiging 

Wij hebben de volgende dagdelen ingepland voor bezichtigingen. Elke bezichtiging duurt 
20 minuten. U ziet in de online agenda precies welke tijden er nog beschikbaar zijn.   
 
 vrijdag 2 september 13:00 - 17:00 uur 
 woensdag 7 september 18:00 - 21:00 uur 
 zaterdag 10 september 11:00 - 15: 00 uur 
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Foto impressie 
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Kadastrale gegevens  

 
Adres: Thomsonlaan 41, 2014 TS te Haarlem 

Gemeente Haarlem, Sectie S, Perceelnummer 664, grootte 147 ca 
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Omgevingskaart  
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Plattegronden 
 

Begane grond 
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1e verdieping 
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2e verdieping 
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Externe berging - schuur 
 

 



Thomsonlaan 41 Haarlem 

 

14 

Bijlage: Lijst van roerende zaken 

 
 Blijft 

achter 
Gaat 
mee 

Overname 
(mogelijk) 

N.v.t. 

Buiten     
Tuinaanleg/bestrating/beplanting X    
Buitenverlichting  X   
Tijd- of 
schemerschakelaar/bewegingsmelder 

 X   

Tuinhuisje/buitenberging    X 
Vijver    X 
Broeikas    X 
Vlaggenmast    X 
Woning     
Alarminstallatie    X 
Schotel/antenne  X   
Brievenbus    X 
(Voor)deurbel X    
Rookmelders    X 
Veiligheidssloten en overige 
inbraakpreventie X    

Rolluiken/zonwering buiten     X 
Zonwering binnen    X 
Vliegenhorren X    
Raamdecoratie, te weten:     
Gordijnrails  X    
Gordijnen   X   
Rolgordijnen   X   
Vitrages     X 
Jaloezieën / luxaflex  X    
Vul evt. andere zaken in    X 
Vloerdecoratie, te weten:     
Vloerbedekking/Linoleum  X    
Parketvloer/laminaat  X    
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Overname 
(mogelijk) 

N.v.t. 

Warmwatervoorziening / CV     
CV met toebehoren X    
Close-in boiler    X 
Geiser    X 
Thermostaat X    
Mechanische ventilatie/luchtbehandeling X    
Airconditioning    X 
Quooker    X 
Vul evt. andere zaken in    X 
Open haard, houtkachel     
(Voorzet) open haard met/zonder 
toebehoren    X 

Allesbrander    X 
Kachels    X 
Gashaard    X 
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:     
Keukenmeubel    X 
(Combi)magnetron  X   
Gaskookplaat/keramisch/inductie/fornuis  X   
Oven    X 
Vaatwasser    X 
Afzuigkap/schouw X    
Koelkast/vrieskist  X   
Wasmachine  X   
Wasdroger    X 
Verlichting, te weten:     
Inbouwverlichting/dimmers X    
Opbouwverlichting  X   
(Losse) kasten, legplanken, te weten:     
Losse kasten  X   
Boeken/legplanken    X 
Werkbank in schuur/garage    X 
Vast bureaus    X 
Spiegelwanden    X 
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Overname 
(mogelijk) 

N.v.t. 

Sanitaire voorzieningen     
Badkameraccessoires    X 
Wastafel(s) X    
Toiletaccessoires    X 
Veiligheidsschakelaar wasautomaat    X 
Waterslot wasautomaat    X 
Sauna     X 
Telefoontoestel / -installatie     
Telefoontoestellen    X 
Telefooninstallatie     X 
Voorzetramen/radiatorfolie etc., te 
weten:     

Radiatorafwerking    X 
Voorzetramen    X 
Isolatievoorzieningen    X 
Overige zaken, te weten:     
Schilderij-ophangsysteem    X 

 
Losse bijlagen bij deze brochure: 

 Energielabel 
 NEN2580 meetrapport 
 Vragenlijst over de woning ingevuld door verkoper 
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