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Aanbiedingstekst Boonstra.nl

Aanbiedingstekst:

Deze sfeervolle bovenwoning uit 1870 ligt aan een gezellig straat
met een ongedwongen sfeer midden in hartje centrum. Het
appartement is lekker licht door de originele schuiframen over de
gehele breedte in de woonkamer en met zicht over de gezellige
reuring van de stad. Als pronkstuk zijn er nog twee prachtige
vintage radiatoren. De kamers hebben een fijne, royale
maatvoering en aan de achterzijde bevindt zich het balkon op het
westen; heerlijk om in de namiddag en avond in alle rust te
genieten van de zon. De Kleine Houtstraat 110 A ligt in het rustige
gedeelte vlakbij de Egelantiertuin, het Frans Hals museum bevindt
zich in de naastliggende Heilige Landen. De prachtige en centrale
ligging in bruisende woonomgeving, met Nederlands oudste
stadsbos "De Haarlemmerhout" op loopafstand. Diverse leuke
restaurantjes, koffiebarretjes en uitgaansgelegenheden zijn om de
hoek. Het openbaar vervoer zoals lijn 300 richting Schiphol
(Zuidtangent) is binnen twee minuten te bereiken, het station ligt
op 5 minuten fietsafstand en parkeergarage de Kamp op 3
minuten loopafstand.

LEUK EN LEKKER LICHT APPARTEMENT IN HARTJE CENTRUM MET
RUIM BALKON OP HET WESTEN

Algemeen: 

* Bouwjaar 1870
* Woonoppervlakte 52m2, gemeten conform NVM meetinstructie
* Servicekosten € 77,39 = per maand
* Heerlijke lichtinval
* Balkon op het westen 
* Amerikaans grenen vloer
* Prachtige originele radiatoren (het gebruik is aangepast naar de huidige tijd)
* Zo te betrekken en fantastisch licht appartement
* Voor indeling en maten zie kleurenplattegronden
* Oplevering in overleg

Indeling:

Parterre: gemeenschappelijk entree, hal, meterkast en trap naar boven
1e Verdieping: overloop met c.v. ketel, toegang naar het appartement; gang met moderne
badkamer voorzien van douche, wastafel en toilet; woonkamer met aan de voorzijde de
originele hoge schuiframen over de gehele breedte, open keuken voorzien van
inbouwapparatuur zoals koel/vriescombinatie, oven, 4-pits gaskookplaat, afzuigkap en
vaatwasser, originele radiator; aan de achterzijde is de ruime slaapkamer met ook een
originele radiator en toegang naar het heerlijke balkon op het westen, en ruime berging
met wasmachine aansluiting
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INFORMATIE

Overdracht:
Vraagprijs:                                               € 369.000 ,-- k.k.
Status:                                                      Beschikbaar
Oplevering:                                              In overleg

Bouw:
Soort woonhuis:                                     Bovenwonig            
Bouwjaar:                                                1870

Oppervlakten en inhoud:
Wonen:                                                                 52 m2
Inhoud:                                                                155 m3

Indeling:
Aantal kamers:                                                         2 
Aantal slaapkamers:                                                1

Kadastrale gegevens:

Algemeen:

* Bouwjaar 1870
* Woonoppervlakte 52m2, gemeten conform NVM meetinstructie
* Servicekosten € 77,39 = per maand
* Heerlijke lichtinval
* Balkon op het westen 
* Amerikaans grenen vloer
* Prachtige originele radiatoren (het gebruik is aangepast naar de huidige tijd)
* Zo te betrekken en fantastisch licht appartement
* Voor indeling en maten zie kleurenplattegronden
* Oplevering in overleg

Gemeente Haarlem, sectie D, nummer 11099, A-2      



INFORMATIE
Algemene ouderdomsclausule:
Het verkochte is meer dan 152 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 meet-
instructie 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 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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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#

