
Vraagprijs:
€ 1.098.000,-- k.k.

Fonteinlaan 7, 2012 JG Haarlem, 
Tel. 023-5319192 www.boonstra.nl -

info@boonstra.nl

Kleine Houtstraat 109 
zwart en rood

Haarlem



Diensten

Tom Heijmeijer
Eric Jansen
Ruben Heijmeijer
Marvin Snoeks
Floris Kok
Susana Baticón

TEAM

Verkoop Aankoop Taxaties Beheer

KANTOOR

Verhuur



Aanbiedingstekst Boonstra.nl

Indeling:

INDELING BOVENWONING: 

Begane grond:
gezamenlijke toegang; afgesloten deur naar eigen opgang;

Eerste verdieping:
overloop met vaste kast; trapbergkast; garderobekast; zwevend toilet met fontein;
moderne en gezellige woonkeuken met diverse apparatuur w.o. inductie kookplaat,
oven, afzuigkap, magnetron en vaatwasser; ruime woonkamer met leuk zicht de Kleine
Houtstraat in met vaste kast; via gang naar gezellig en zonnig dakterras met veel
privacy; slaapkamer; doorloop naar hal met vaste kast; moderne badkamer met
wasmachineaansluiting, vaste kast, wastafelmeubel en riante inloopdouche; vaste trap
naar ...

Tweede verdieping:
riante voorzolder (mogelijkheid voor extra kamer) met dakraam en vaste kast met
ruimte voor droger, kast met CV en bergruimte onder de schotten; ruime inloopkast
aan zowel de linker als de rechterzijde; sfeervolle voor(slaap)kamer met spanten in het
zicht; slaapkamer aan de achterzijde met vaste kasten; doorloop met inloopkast naar
slaapkamer met kleine kapel en dakraam;

Vliering:
middels de voorzolder toegang tot zeer royale bergvliering.

Aanbiedingstekst:

Fraai monumentenpand bestaande uit een boven- en benedenwoning met een
garage en dakterras. 

Dit is nu écht wat je noemt ... wonen midden in het centrum van Haarlem. De
ligging is erg gunstig voor binnenstadliefhebbers; midden in het historische
stadshart, in één van de leukste (autoluwe) winkelstraatjes van Nederland. Je
vindt hier vooral speciaalzaken, boetiekjes, conceptstores, koffietentjes en kleine
restaurants. De Kleine Houtstraat is niet voor niets meerdere
achtereenvolgende jaren uitgeroepen tot “leukste winkelstraat van Nederland”.

De Grote Markt, het Spaarne en uiteraard alle winkel-, horeca- en culturele
voorzieningen die de Haarlemse binnenstad rijk is, evenals Parkeergarage De
Kamp en het NS-station, bevinden zich op loopafstand. De uitvalswegen
N200/A200 en A9 zijn prima en zeer snel bereikbaar.



Aanbiedingstekst Boonstra.nl

Indeling:

INDELING BENEDENWONING:

De woning heeft een woonoppervlakte van 86 m2 en een garage van 29 m2. De
woning is netjes onderhouden, maar wel wat gedateerd. Je kunt de woning dus
helemaal naar eigen smaak en wens indelen en afwerken.

Dit is nu écht wat je noemt ... wonen midden in het centrum van Haarlem. De
ligging is erg gunstig voor binnenstadliefhebbers; midden in het historische
stadshart, in één van de leukste (autoluwe) winkelstraatjes van Nederland. Je
vindt hier vooral speciaalzaken, boetiekjes, conceptstores, koffietentjes en kleine
restaurants. De Kleine Houtstraat is niet voor niets meerdere achtereenvolgende
jaren uitgeroepen tot “leukste winkelstraat van Nederland”. De Grote Markt, het
Spaarne en uiteraard alle winkel-, horeca- en culturele voorzieningen die de
Haarlemse binnenstad rijk is, evenals Parkeergarage De Kamp en het NS-station,
bevinden zich op loopafstand. De uitvalswegen N200/A200 en A9 zijn prima en
zeer snel bereikbaar.

Algemeen: 

BIJZONDERHEDEN 

- Rijksmonument 
- Gemengde bestemming
- Dakpannen vernieuwd in 2002
- Oplevering in overleg

INDELING 

Parterre:
entree; hal met deur naar zowel de beneden als de bovenwoning; royale
woonkamer met veel ramen (bovenlichten zijn glas-in-lood) opgedeeld in een voor-
en een achterkamer met diverse vaste kasten en oude schouw; doorloop naar
keuken met c.v.-opstelling Remeha Tzerra (c.a. 2 jaar oud) en losse apparatuur;
moderne badkamer met inloopdouche, wastafelmeubel en wasmachine aansluiting;
hal; zwevend toilet en fontein; doorloop naar tussenkamer / bijkeuken voor diverse
doeleinden geschikt met trap naar opkamer en deur naar royale garage met hoge
dubbele deur annex bergruimte;

Eerste etage:
slaapkamer met vaste kast.
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INFORMATIE

Overdracht:
Vraagprijs:                                               € 1.098.000,-- k.k.
Status:                                                      Beschikbaar
Oplevering:                                              In overleg
Bouwjaar:                                                1780

Oppervlakten en inhoud:
Wonen:                                                 219  m2
Inhoud:                                                 888  m3

Indeling:
Aantal kamers:                                       10                        
Aantal slaapkamers:                               7       

Kadastrale gegevens:

Gemeente Haarlem, sectie D, nummer 9895,  A-1 en A-2.

Algemeen:

- Rijksmonument 
- Gemengde bestemming
- Dakpannen vernieuwd in 2002
- Oplevering in overleg



INFORMATIE

Algemene ouderdomsclausule:
Het verkochte is meer dan 242 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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Vragen?
Neem contact met 

ons op!

023 531 9192
info@boonstra.nl 
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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#

