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Aanbiedingstekst Boonstra.nl

Aanbiedingstekst:

Duurzaam wonen in de Haarlem!

In de gezellige Amsterdamsewijk gelegen, staat deze duurzame
eengezinswoning uit 1999 met energielabel A!
De woning heeft ca. 111m2 oppervlakte, is goed onderhouden en zo te
betrekken. Beneden bevindt zich het leefgedeelte met aan de voorzijde
een open keuken voorzien van inbouwapparatuur. Aan de achterzijde
bieden de openslaande deuren veel licht inval en toegang tot de ruime
tuin met berging. Op de eerste etage bevinden zich 2 slaapkamers met
fijne, royale maatvoering en een in 2021 gerenoveerde badkamer met
vloerverwarming. Op de 2e etage bevindt zich de 3e slaapkamer met
dakkapel en een ruime wasruimte met bergvliering.

Algemeen: 

- woonoppervlak ca. 111m2;
- berging ca. 9m2;
- voor indeling en maatvoering zie plattegronden;
- 10 zonnepanelen;
- verbruik van €145,- per maand met variabel energiecontact (gezin van 4 personen) 
- ideale ligging op loopafstand van het centrum;
- nabij uitvalsweg richting snelweg.

Oplevering in overleg.

De woning is voor zien van het tado° systeem (de slimme
thermostaat). De radiatoren in de kamers zijn op afstand te bedienen
via de tado° app. Als er een warmtevraag is in een van de kamers zal
tado° de verwarmingsketel aanzetten. 
Met de functie Quick Actions pas je de temperatuur in meerdere
kamers tegelijk aan. Doordat de thermostaat continu in contact staat
met je smartphone, weet hij precies wanneer je in de buurt bent van je
huis. Hierdoor ben je nooit meer onnodig aan het stoken en bespaar je
een hoop kosten

OMGEVING: 
De buurt is ideaal gelegen, dicht bij uitvalswegen naar Amsterdam, Alkmaar en Schiphol. De
Potgieterstraat is een gezellige straat met veel jonge gezinnen. Op loopafstand vind je hier
supermarkten, bakkers, groenteboeren en diverse (afhaal)restaurants. Het stadscentrum
van Haarlem is gelegen op nog geen 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 Teylerplein met speeltuin nabij gelegen,
waar elke woensdagochtend voorgelezen wordt, wat tevens een leuke manier is om
buurgenoten te ontmoeten.

TUIN:
De tuin is erg ruim en door het vele gras lekker groen. Het is voorzien van een schuur met
genoeg ruimte om fietsen te stallen en op te laden. Verder is het erg geschikt als
werkplaats. De tuin is gericht op het Noordoosten en is een perfecte plek om te ontspannen
na een lange dag werken of om gezellig te barbecueën met vrienden en familie.
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INFORMATIE

Overdracht:
Vraagprijs:                                               € 575.000,-- k.k.
Status:                                                      Beschikbaar
Oplevering:                                              In overleg

Bouw:
Soort woonhuis:                                     Eengezinswoning
                                                                  Tussenwoning                                                            
Bouwjaar:                                                1999

Oppervlakten en inhoud:
Wonen:                                                              111 m2
Perceel:                                                              120 m2
Inhoud:                                                              392 m3

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

Kadastrale gegevens:

Algemeen:
 
- woonoppervlak ca. 111m2;
- berging ca. 9m2;
- voor indeling en maatvoering zie plattegronden;
- 10 zonnepanelen;
- verbruik van €145,- per maand met variabel energiecontact (gezin van 4  personen) 
- ideale ligging op loopafstand van het centrum;
- nabij uitvalsweg richting snelweg.

Oplevering in overleg.

Gemeente Haarlem, sectie E, nummer 6169, groot 120 m2.         



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.

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#

