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Aanbiedingstekst Boonstra.nl

Aanbiedingstekst:

Betaalbaar wonen in de binnenstad van Haarlem? Starters, dit is jullie
kans ! Uniek studio-appartement, midden in de binnenstad van Haarlem
met uitzicht over de Burgwal. Het appartement is gelegen op de tweede,
tevens bovenste verdieping en bevindt zich in de kap onder de oude
balken, hierdoor is de ruimte hoog en licht. Zeer geschikte woning voor
o.a. starters of pied-à-terre.

Achter de oude gevel bevindt zich een in 2016 gerenoveerde woning
met moderne keuken met inbouwapparatuur en een badkamer met
douche, toilet en wastafel.

Ligging midden in de charmante Burgwalbuurt. Ideaal gelegen ten
opzichte van uitvalswegen en het historische centrum met zijn vele
culturele en culinaire voorzieningen is ideaal; binnen enkele
wandelminuten sta je midden in het centrum met zijn hofjes, trendy
winkels, gezellige cafés en goede restaurants. Ook op cultureel gebied
heeft Haarlem veel te bieden.

Indeling:

Je betreedt de woning via de eigen voordeur en staat direct in de woonkamer. Deze
praktische kamer is dé plek waar het dagelijks leven zich af zal spelen. De hoge kap in
combinatie met de raampartijen zorgen voor een fijne lichtinval en een ruimtelijk
gevoel.

In dezelfde ruimte is ook een complete keuken geplaatst, deze beschikt over de
volgende apparatuur: vaatwasser, close-in boiler, kookplaat, afzuigkap en oven. Ook is
er een koel-/vriescombinatie en een was-/droogcombinatie.De studio beschikt over een
frisse en moderne badkamer. Door het daklicht is ook deze heerlijk licht en beschikt
over een douche met thermostaatkraan en een scherm, een toilet en een wastafel.
Omdat de kap hoog is kun je ook een slaapvide realiseren en op deze manier de woning
nog efficiënter indelen.

Algemeen: 

* Heerlijk studio-appartement op super locatie
* Woonoppervlakte: 22 m²
* Gerenoveerd in 2016
* Voor indeling en maatvoering zie kleuren plattegronden
* NEN-meetrapport beschikbaar
* Oplevering kan spoedig
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INFORMATIE

Overdracht:
Vraagprijs:                                               € 190.000,-- k.k.
Status:                                                      Beschikbaar
Oplevering:                                              In overleg

Bouw:
Soort appartement:                               benedenwoning                                                               
Bouwjaar:                                                1915

Oppervlakten en inhoud:
Wonen:                                                    22  m2
Inhoud:                                                    40  m3

Indeling:
Aantal kamers:                                       1                  
Aantal slaapkamers:                              1  

Kadastrale gegevens:

Gemeente Haarlem, sectie D, nummer 11100 A-5.

Algemeen:

* Heerlijk studio-appartement op super locatie
* Woonoppervlakte: 22 m²
* Gerenoveerd in 2016
* Voor indeling en maatvoering zie kleuren plattegronden
* NEN-meetrapport beschikbaar
* Oplevering kan spoedig



INFORMATIE

Algemene ouderdomsclausule:
Het verkochte is meer dan 107  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.

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. 



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.
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