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Aanbiedingstekst Boonstra.nl

Aanbiedingstekst:

Tussen de dorpskernen van Heemstede en Bennebroek ligt deze voormalige
"VRIJSTAANDE BOERENWONING MET KOESTALLING" welke recent is
verbouwd naar de huidige maatstaven met een riante woonkamer, een
woonkeuken met kookeiland en 3 ruime slaapkamers. Achter de woning is in
2000 een loods gebouwd welke deels in gebruik is als opslagruimte en deels
in gebruik als kantoor-/woonruimte. Binnen 10 minuten fietsen liggen de
winkelstraten van Heemstede en Bennebroek en het NS station
Heemstede/Aerdenhout. De bossen en buitenplaatsen Leyduin en
Woestduin liggen direct om de hoek waar het een genot is om te wandelen
en te relaxen.

Uniek aan dit object is de combinatie tussen de woning en de achtergelegen
loods, waarbij gedacht kan worden aan een bedrijf aan huis, de zorg van
ouders direct naast de eigen voordeur of gewoon een heerlijke hobbyruimte.
Het geheel ligt op 800m2 eigen grond met een moestuin en een boomgaard.
. 

Indeling:

Indeling (woonhuis);
Begane grond: entree, royale hal met toilet en trapkast, riante woonkamer (ca. 14.42x4.38m.)
met houtkachel, brede houten vloerdelen en aansluitend een serre met openslaande deuren
naar de tuin, fantastische woonkeuken met kookeiland en diverse inbouwapparatuur,
studeerkamer;
1e verdieping: overloop, 3 ruime slaapkamers, moderne badkamer met ligbad, inloopdouche,
toilet en dubbele wastafel, aparte wasruimte.

Indeling (loods):
Begane grond: opslagruimte (ca. 12.90x5.50m.) toegankelijk via een hoge inrijdeur, 2 ruime
(kantoor) kamers, pantry en een badkamer met inloopdouche, toilet en wastafel;
1e verdieping: heerlijke ontspanningsruimte.

Algemeen: 

- woonoppervlak woonhuis ca. 185m2 (meetcertificaat beschikbaar)
- perceeloppervlak 800m2
- oppervlak loods ca. 165m2
- voor indeling en maatvoering zie kleuren plattegronden
- hoogte opslagloods ca. 4.20 meter
- vrij uitzicht aan de voorzijde over open vaarwater
- energielabel B (woonhuis)
- landelijke ligging op korte afstand van alle basisvoorzieningen

Aanvaarding in overleg.
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INFORMATIE

Overdracht:
Vraagprijs:                                               €1.150.000 ,-- k.k.
Status:                                                      Beschikbaar
Oplevering:                                              In overleg

Bouw:
Soort woonhuis:                                     woonboerderij
                                                                   vrijstaande woning                                                                 
Bouwjaar:                                                1902

Oppervlakten en inhoud:
Wonen:                                                               185 m2
Perceel:                                                               800 m2
Inhoud:                                                               570 m3

Indeling:
Aantal kamers:                                                       5
Aantal woonlagen:                                                 2
Aantal slaapkamers:                                              3 

Kadastrale gegevens:
Gemeente Heemstede, sectie C, nummer 5032, groot 580 m2.
Gemeente Heemstede, sectie C, nummer 5123, groot   60 m2.
Gemeente Heemstede, sectie C, nummer 5697, groot 160 m2.

Algemeen:

- woonoppervlak woonhuis ca. 185m2 (meetcertificaat beschikbaar)
- perceeloppervlak 800m2
- oppervlak loods ca. 165m2
- voor indeling en maatvoering zie kleuren plattegronden
- hoogte opslagloods ca. 4.20 meter
- vrij uitzicht aan de voorzijde over open vaarwater
- energielabel B (woonhuis)
- landelijke ligging op korte afstand van alle basisvoorzieningen

Aanvaarding in overleg.



INFORMATIE

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. 

Algemene ouderdomsclausule:
Het verkochte is meer dan 120 jaar oud, hetgeen betekent dat de
eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden,
aanzienlijk lager kunnen liggen dan bij nieuwe woningen. In
afwijking van artikel 7:17 lid 1 en 2 van het Burgerlijk Wetboek
komt het geheel of ten dele ontbreken van een of meer
eigenschappen van het verkochte voor normaal en bijzonder
gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de
zaak aan de overeenkomst voor rekening en risico van koper.

Asbestclausule: 
In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen
aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende
materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale
maatregelen te worden genomen. 
Koper verklaart ermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper
voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig
asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien.

Niet bewoningsclausule:
Verkoper heeft het verkochte nooit zelffeitelijk gebruikt en kan
derhalve koper nietinformeren over eigenschappen c.q.gebreken aan
het verkochte waarvan hij opde hoogte zou zijn geweest als hij
hetverkochte zelf feitelijk had gebruikt. In ditkader zal worden
overeengekomen datdergelijke eigenschappen c.q. gebreken
voorrisico en rekening van koper komen.



INFORMATIE

Voorbehoud: 
Hoewel gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijke
inventarisatie van de beschikbare gegevens, moet er van
uitgegaan worden dat het bovenstaande slechts indicatief
is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen etc.)
zijn soms verkregen door mondelinge informatie, soms
zijn ze vanuit het geheugen opgediept. De koper heeft
zijn eigen onderzoeks plicht naar alle zaken die voor hem
van belang zijn en kan zich nimmer beroepen op
onbekendheid met feiten die hij zelf had kunnen
waarnemen of die kenbaar waren uit de openbare
registers. De makelaar kan u desgewenst verwijzen naar
de betreffende instanties.

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

Verdere informatie:
Alle belangrijke documentatie is bij de makelaar tijdens kantoor uren ter
inzage. In veel gevallen kunnen foto kopieën worden verkregen of kunnen
de gegevens aan u verzonden of gemaild worden. Uiteraard kunt u bij de
makelaar alle verdere informatie krijgen.

Koopakte:
Behoudens nadere afspraken gelden de standaardbepalingen, zoals deze
voorkomen in de modelkoopakte die is opgesteld door de Nederlandse
Vereniging van Makelaars NVM, de Consumentenbond en de Vereniging
Eigen Huis. 

De waarborgsom (of bankgarantie) is gebruikelijk 10% van de koopsom en
wordt voldaan aan de notaris.
Eventueel door de koper te maken voorbehouden (zoals voor het
verkrijgen van woonvergunning, hypotheek, nationale hypotheek garantie)
worden alleen vermeld als deze in de onderhandelingen zijn afgesproken.
Voor zover hieronder aanvullende clausules zijn vermeld, worden deze
opgenomen in de koopakte.
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