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Aanbiedingstekst Boonstra.nl

Aanbiedingstekst:

EEN PERFECTE WONING VOOR WIE HOUDT VAN MODERNE LUXE EN COMFORT

Laat u verrassen door deze unieke eengezinswoning voorzien van een vide met grote raampartijen. 
De woning is volledig gerenoveerd en geïsoleerd en is zeer energiezuinig (Energielabel A). Bij de
verbouwing is gebruik gemaakt van zeer hoogwaardige materialen. 

De begane grond is voorzien van vloerverwarming. De keuken is uitgerust met een Spaans hardstenen
werkblad, een groot kookeiland en apparatuur van Siemens en Bosch waaronder een stoomoven.
De achterzijde van de woning met een zitgedeelte heeft een ca. 6 meter hoge aluminium achterpui
wat zorgt voor uitzonderlijk veel lichtinval en er staat een moderne houtkachel.

Op de eerste etage bevinden zich aan de voorzijde twee slaapkamers die beide zijn voorzien van ruime
inbouwkasten.
Verder vindt u op deze etage één van de twee luxe badkamers. Deze is voorzien van een ligbad, een
wastafel en een toilet.
Aan de achterzijde bevindt zich op deze verdieping een vide, die is ingericht als (thuis) werkplek. Hier
kunt u in een rustige omgeving werken of studeren. Door de vide geniet je van veel natuurlijk licht en
uitzicht over de groene tuin.

Op de tweede etage bevindt zich de tweede badkamer met dubbele inloopdouche en de derde en
tevens grootste slaapkamer van de woning. Ook deze slaapkamer is voorzien van stijlvolle en
praktische inbouwkasten. Vanaf het ruime balkon is het heerlijk genieten van de zonsondergang met
prachtige vergezichten.

De tuin:
Het is een ruime groene tuin met onder meer een appelboom en een prachtige Magnolia. De tuin is
voorzien van gezellige tuinverlichting, waardoor u ook 's avonds van de tuin kunt genieten.
Er is een grote geïsoleerde schuur met een groen sedumdak, die u kunt gebruiken als opslagruimte of
als werkplaats.
De tuin is gericht op het Westen, waardoor u tot in de avond in de zon kan zitten. Het is een perfecte
plek om te ontspannen na een lange dag werken of om een gezellige barbecue te houden met
vrienden en familie.

Buurtinfo:
De Busken Huetstraat in Haarlem is een gezellige straat met veel jonge gezinnen. De buurt is ideaal
gelegen, dicht bij uitvalswegen naar Amsterdam, Alkmaar en Schiphol. Op loopafstand vind je hier
supermarkten, bakkers, groenteboeren, Turkse supermarkten en diverse (afhaal)restaurants. Het
centrum van Haarlem is gelegen op 15 minuten loopafstand, waardoor gezellige terrassen en
eetgelegenheden, evenals de vele winkels, boetiekjes en alles wat de stad meer te bieden heeft binnen
handbereik is. Verder is het het Teylerplein met speeltuin nabij gelegen, waar elke woensdagochtend
voorgelezen wordt, wat tevens een leuke manier is om buurgenoten te ontmoeten.

Algemeen:
- woonoppervlak ca. 137m2;
- berging ca. 9.5m2;
- 3 slaapkamers en ruime werk/studie ruimte
- 2 luxe badkamers
- voor indeling en maatvoering zie plattegronden;
- volledig gerenoveerd en geïsoleerd in 2016
- zeer energie zuinig (jaarverbruik 1100m3 gas en 2600kWh elektra);
- voorbereiding voor inductie koken en zonnepanelen;
- hoge plafonds; (2,90m beneden en 2,65m boven);
- funderingsherstel heeft reeds plaats gevonden;
- ideale ligging op loopafstand van het centrum;
- nabij uitvalsweg richting snelweg;
- schilderwerk voorzijde zomer 2022 uitgevoerd;

''Kom gerust kijken en laat je verrassen door alles wat deze woning te bieden heeft!"

Aanvaarding in overleg.
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INFORMATIE

Overdracht:
Vraagprijs:                                               €  795.000,-- k.k.
Status:                                                      Beschikbaar
Oplevering:                                              In overleg

Bouw:
Soort woning:                                         Eengezinswoning   
                                                                  Tussenwoning                                                                               
Bouwjaar:                                                1914

Oppervlakten en inhoud:
Wonen:                                                        137 m2
Inhoud:                                                        514 m3

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

Kadastrale gegevens:
Gemeente Haarlem, sectie E, nummer 3722.

Algemeen: 

- woonoppervlak ca. 137m2;
- berging ca. 9.5m2;
- 3 slaapkamers en ruime werk/studie ruimte
- 2 luxe badkamers
- voor indeling en maatvoering zie plattegronden;
- volledig gerenoveerd en geïsoleerd in 2016
- zeer energie zuinig (jaarverbruik 1100m3 gas en 2600kWh elektra);
- voorbereiding voor inductie koken en zonnepanelen;
- hoge plafonds; (2,90m beneden en 2,65m boven);
- funderingsherstel heeft reeds plaats gevonden;
- ideale ligging op loopafstand van het centrum;
- nabij uitvalsweg richting snelweg;
- schilderwerk voorzijde zomer 2022 uitgevoerd;

''Kom gerust kijken en laat je verrassen door alles wat deze woning te bieden
heeft!"

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 100 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.



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.







Kadastrale kaart

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Haarlem
E
3811

Uw referentie: Boonstra heijmeijer

Deze kaart is noordgericht

12345Perceelnummer
25Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing

 
Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 13 januari 2023
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Kadastralekaart
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