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Saskia van Hoorn
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Verkoop Aankoop Taxaties Beheer

KANTOOR

Verhuur



Aanbiedingstekst Boonstra.nl

Aanbiedingstekst:

Luxe, energiezuinig en comfortabel wonen in dit 'penthouse' appartement gelegen op de
bovenste twee verdiepingen van een kleinschalig appartementencomplex in hartje
binnenstad. Het appartement beschikt over 3 slaapkamers, een luxe badkamer en dito
keuken, een zonneterras op het zuiden en een eigen parkeerplaats en berging in de
ondergrondse garage. Kenmerkend voor deze woning is de prachtige lichtinval door het
vele glas in de woning, het uitzicht vanuit de keuken over Haarlem, het ruime zonneterras
en de privacy door de ligging bovenin het gebouw. De hele dag door genieten van de zon
met uitzicht over Haarlem en omgeving. 

De ligging is ideaal; rustig maar met het bruisende stadsleven op loopafstand. De
Jopenkerk, de Pathé bioscoop en diverse winkels met o.a. de AH liggen 'om de hoek'. En
binnen enkele minuten wandelen sta je midden op de Grote Markt in het centrum van
Haarlem. Verder alle denkbare voorzieningen binnen handbereik zoals winkels, openbaar
vervoer, restaurants, uitgaansgelegenheden, musea en het NS-station. De duinen en het
strand van Zandvoort en Bloemendaal zijn met de fiets en OV zeer goed bereikbaar.

Indeling:

Ondergrondse garage: eigen parkeerplaats en ruime (fietsen-)berging 

Begane grond: gemeenschappelijke, afgesloten entree, bellentableau met videofoon, lift en
trappenhuis, toegang tot het gemeenschappelijke dakterras

5e verdieping: entree, ruime hal met spiltrap, vide en garderobe, wasruimte met wasmachine
en droger aansluiting, toilet met fonteintje, studeer-/slaapkamer. Ruime woonkamer met
fraaie houten vloer en middels een brede schuifpui toegang tot het zonneterras. Eetkamer,
half open keuken met inbouwapparatuur; vaatwasser, inductiekookplaat, Quooker, oven én
een combi magnetron/oven. Vanuit de keuken heb je een fantastisch uitzicht over de
Haarlemse binnenstad.

6e verdieping: overloop/vide, luxe badkamer met ligbad, dubbele wastafel, toilet en ruime
inloop (regen) douche. Hoofdslaapkamer met kastenwand, tweede slaapkamer met
bergruimte.

-Algemeen:

- Energiezuinig, energielabel A
- Heerlijk terras op het zuiden
- Eigen parkeerplaats en (fietsen-)berging
- Gelegen op hoogste verdiepingen
- Privacy en uitzicht
- Licht en ruimtelijk
- servicekosten € 229,80 per maand
- Actieve Vereniging van Eigenaars
- Gemeenschappelijk dakterras
- Oplevering in overleg
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INFORMATIE

Overdracht:
Vraagprijs:                                               €  785.000,-- k.k.
Status:                                                      Beschikbaar
Oplevering:                                              In overleg
Bouwjaar:                                                1999

Oppervlakten en inhoud:
Wonen:                                                  118 m2
Inhoud:                                                  328 m3

Indeling:
Aantal kamers:                                             4                  
Aantal slaapkamers:                                    3

Kadastrale gegevens:

Gemeente Haarlem, sectie C, nummer  7280 A-35 en A-67

Algemeen:

- Energiezuinig, energielabel A
- Heerlijk terras op het zuiden
- Eigen parkeerplaats en (fietsen-)berging
- Gelegen op hoogste verdiepingen
- Privacy en uitzicht
- Licht en ruimtelijk
- servicekosten € 229,80 per maand
- Actieve Vereniging van Eigenaars
- Gemeenschappelijk dakterras
- Oplevering in overleg



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 onderzoeksplicht
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.

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.

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.

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.

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. 
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Vragen?
Neem contact met 

ons op!

023 531 9192
info@boonstra.nl 

Volg ons:
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https://www.google.com/search?q=boonstra+en+heijmeijer&oq=boonstra&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l2j0i433l2j0l4.2777j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

