Lange Herenstraat 139 te Haarlem

Vraagprijs: € 235.000,- kosten koper
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Misschien wel het mooiste uitzicht over Haarlem! Dit moderne en lichte 2-kamer appartement (ca. 55 m²) is
gelegen op een ideale locatie in Haarlem centrum. Deze goed onderhouden woning beschikt over een ruime
woonkamer, een moderne keuken, badkamer en een zonnig balkon op het westen. Op het zonnige balkon kunt u
de hele dag genieten van de zon en ’s avonds van een prachtige zonsondergang.
De ligging, midden in de gezellige Haarlemse binnenstad, is ideaal. Het centraal station, alle winkels, restaurants,
musea en de Grote Markt bevinden zich om de hoek. In het appartement merkt u hier echter niets van. De
woning is heerlijk rustig; zowel de woonkamer, als de slaapkamer. Ook de uitvalswegen naar Amsterdam,
Schiphol, Utrecht en Den Haag zijn in de directe nabijheid.
Indeling:
Begane grond: centrale entree met bellentableau en brievenbussen; hal met liften en trappenhuis. De berging
voorzien van elektra is bereikbaar vanaf de buitenzijde van het complex.
9e Verdieping:
Gang met berging en meterkast; entree woning; hal; toilet; moderne badkamer met douche, wastafel, radiator en
aansluiting voor een wasmachine; woonkamer met een fantastisch uitzicht over het centrum van Haarlem, fraaie
open keuken met 4-pits gasfornuis, oven, afzuigkap, koelkast/vriezer en vaatwasser; slaapkamer met toegang tot
het ruime balkon op het westen.
Bijzonderheden:
- Woonoppervlakte ca. 55 m², inhoud: ca. 177 m³. Conform NEN2580;
- Waanzinnig uitzicht over Haarlem centrum;
- 2 bergingen aanwezig, 1 op de begane grond en 1 op de 9e verdieping;
- Actieve Vereniging van Eigenaars, genaamd “Lange Herenstraat 25 tot en met 199”, de servicekosten bedragen
ca. € 272,- per maand (€ 150,- servicekosten en € 122,- stookkosten);
- Zonnig balkon op het westen;
- Ligging: midden in de Haarlemse binnenstad, maar het appartement is een oase van rust;
- De woning is zo te betrekken;- Parkeren middels vergunning of ondergelegen parkeergarage (parkeren middels
bewonersvergunning, ca. € 45,- per maand);
- Trein en bus bevinden zich letterlijk om de hoek;
- Oplevering in overleg.

Erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen:
Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere bepalingen verbonden zijn. Deze worden dan aan elke opvolgende
eigenaar opgelegd. Ze staan gewoonlijk in het eigendomsbewijs. In het eigendomsbewijs van de huidige
eigenaar kunnen erfdienstbaarheden, kettingbedingen of bijzondere bepalingen vermeld staan. Kopie van het
eigendomsbewijs is op te vragen bij Van der Linden Makelaardij Haarlem.
Verdere bijzonderheden:
Milieu: Conform omgevingsrapportage
Eigen grond: Het registergoed staat op eigen grond
Levering: Het registergoed wordt geleverd vrij van huur en ontruimd
Roerende zaken: Zie lijst roerende zaken
Aanvaarding: De overdrachtsdatum wordt in overleg vastgesteld.
Biedsysteem:
Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, geldt het onderstaande biedsysteem:
Het "Amsterdamse" biedsysteem
Zodra de woning op de markt komt, krijgt degene die als eerste een, naar het oordeel van de verkoper (of cliënt
makelaar) een aanvaardbaar openingsbod heeft uitgebracht, de positie van eerste bieder. Tijdens de
onderhandelingen met de eerste bieder kunnen bezichtigingen met andere koopgegadigden voor de woning
gewoon plaatsvinden. Andere koopgegadigden wordt bij de bezichtiging gemeld dat er inmiddels een
openingsbod van de eerste bieder op de woning rust (bedrag en naam van eerste bieder worden niet gemeld).
Om de onderhandelingen met de eerste bieder af te breken c.q. af te dwingen hebben de andere
koopgegadigden de mogelijkheid om een éénmalig uiterst voorstel ("storingsbod") uit te brengen welke hun
koopsom aangeeft alsmede hun voorwaarden (eventuele ontbindende voorwaarden, opleveringsdatum, roerende
zaken e.d.). Indien het storingsbod voor verkoper voldoende is om te verkopen, dan zal de verkopend makelaar
aan de eerste bieder vragen diens uiterst voorstel neer te leggen. Is dit uiterste voorstel voldoende voor verkoper,
dan zal de koop worden gesloten met de eerste bieder. Indien het laatste voorstel voor verkoper niet voldoende
is, dan zal met de uitbrenger van het beste storingsbod de koop worden gesloten. De verkoper behoudt zich
nadrukkelijk het recht van gunning voor.
Het staat verkoper -ook tijdens het biedingsproces- vrij om de wijze van bieden en/of onderhandelen te wijzigen.
Geen enkele bieder of gegadigde kan enig recht ontlenen aan de gehanteerde of te hanteren biedsystemen.
Koopovereenkomst/koopakte:
De tussen verkoper en koper te sluiten koopovereenkomst komt pas tot stand zodra beide partijen een
schriftelijke koopakte hebben ondertekend. Behoudens nadere afspraken gelden de standaardregels, 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 huisvestingsvergunning, hypotheek, nationale hypotheek garantie) worden alleen in de koopakte
opgenomen als deze in de onderhandelingen zijn afgesproken. Voor zover hieronder aanvullende clausules zijn
vermeld, worden deze opgenomen in de koopakte.

Notariskeuze:
Koper is gerechtigd voor het transport een notaris aan te wijzen. Echter ter zake de notariskeuze van koper
behoudt verkoper zich voor dat die notaris kantoor dient te houden in de regio Haarlem of binnen een straal van
10 kilometer daarbuiten. Indien koper een notaris wenst aan te wijzen die kantoor houdt buiten voormeld
werkgebied zijn de eventuele aanvullende kosten van die notariskeuze (zoals bijvoorbeeld eventuele kosten die
deze notaris aan verkoper in rekening brengt voor het opstellen van een volmacht voor de verkoper en eventuele
kosten welke een regionale notaris aan verkoper in rekening brengt voor de legalisatie van de handtekening van
verkoper op die volmacht) voor rekening van koper. Verkopend makelaar en diens opdrachtgever (verkoper) zijn
voorts gerechtigd eventuele andere kosten, welke verband houden met het feit dat het transport plaatsvindt
buiten de regio, in rekening te brengen bij de koper. Deze kosten zijn gebaseerd op het extra beslag van
productiemiddelen en tijd. De kosten zullen worden berekend op basis van een nog nader op te geven uurtarief
waarbij in ieder geval de reistijd heen en terug in rekening gebracht zal worden, alsmede een
kilometervergoeding van 45 eurocent per kilometer (heen en terug).
Aanvullende clausules op te nemen in de koopakte:
1: Bedenktijd:
De koper die een tot bewoning bestemde onroerende zaak koopt en een natuurlijke persoon is en niet handelt in
de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft bedenktijd om deze koopovereenkomst te ontbinden. De bedenktijd
duurt drie dagen en begint om 0.00 uur van de dag die volgt op de dag dat de tussen partijen opgemaakte akte
(in kopie) aan de koper ter hand gesteld is tegen bewijs van ontvangst. Ontvangst van (een kopie van) de akte bij
het notariskantoor wordt aangemerkt als terhandstelling aan koper. Indien de bedenktijd op een zaterdag, zondag
of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt deze verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een
zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. De bedenktijd wordt, zo nodig, zoveel verlengd, dat daarin
ten minste twee dagen voorkomen die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn.
2: Schriftelijke vastlegging:
Uit deze overeenkomst vloeien pas verplichtingen voort als beide partijen deze akte hebben ondertekend. De
partij die deze akte als eerste ondertekent, doet dit onder voorbehoud dat hij uiterlijk op de vijfde werkdag nadat
hij de akte ondertekend heeft (een kopie van) de door beide partijen ondertekende akte heeft ontvangen. Indien
de eerste ondertekenaar niet tijdig (een kopie van) de door beide partijen ondertekende akte heeft ontvangen,
heeft hij het recht zich op het voorbehoud te beroepen, waardoor hij niet (meer) gebonden is. Dit recht vervalt als
daar niet uiterlijk op de tweede werkdag nadat alsnog (een kopie van) de door beide partijen ondertekende akte
is ontvangen, gebruik van is gemaakt.

3: Algemene ouderdomsclausule:
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat de woning tenminste 44 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan
de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Tenzij de verkoper de
kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat verkoper niet in voor o.a. het dak, de fundering, de vloeren, de leidingen
voor elektriciteit, water en gas, de riolering, rookkanalen, de afwezigheid van aantasting door houtworm en/of
ander ongedierte c.q. schimmels en de afwezigheid van doorslaand en/of optrekkend vocht. Bouwkundige
kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in artikel 6.3 omschreven "woongebruik".
4: Milieuclausule (bodemgesteldheid)
Elke aansprakelijkheid van de verkoper voor bodem- en/of grondwaterverontreiniging wordt uitgesloten. Koper zal
verkoper niet voor enige vorm van bodem- en/of grondwaterverontreiniging aanspreken dan alleen in het geval er
sprake is van verwijtbaar toerekenbaar handelen, nalaten of verzwijgen van verkoper.
5: Funderingsclausule (funderingsgesteldheid):
Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de fundering en koper vrijwaart verkoper voor alle
aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele funderingsproblematiek. (Indien de fundering informatie bekend is
zal deze worden verstrekt. Dit is slechts een indicatie van de fundering. Alleen nader onderzoek kan uitsluitsel
bieden over de aard en de staat van de fundering. Dit betekent ook dat geen enkele aansprakelijkheid wordt
aanvaard ter zake van de juistheid van de verstrekte informatie).
6: Asbestclausule:
In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen/ materialen aanwezig zijn. Indien deze worden verwijderd
dienen door koper maatregelen en voorzieningen te worden getroffen die de wetgeving voorschrijft. Koper
verklaart met deze wetgeving bekend te zijn en aanvaardt alle aansprakelijkheid en gevolgen die uit de
aanwezigheid van asbest en/of de verwijdering van asbest uit de onroerende zaak kan voortvloeien. In afwijking
van artikel 6.3. van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van één of
meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins
niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst als gevolg van de aanwezigheid van enig asbest in welke
samenstelling en/of op welke plaats dan ook voor rekening en risico van koper.

Voorbehoud en onderzoeksplicht:
Hoewel gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijke inventarisatie van de beschikbare gegevens, moet ervan
uitgegaan worden dat het bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen
etc.) zijn soms verkregen door mondelinge informatie, visuele opname, soms zijn ze uit het geheugen opgediept.
De verkoper is nadrukkelijk gevraagd bij hem bekende gebreken te melden. De koper heeft echter zijn eigen
onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang kunnen 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
verkopend makelaar of uw eigen makelaar kan u hierover informeren.
Tekeningen/Plattegrond:
Eventueel in de brochure aanwezige kopieën van (bouw)tekeningen c.q. plattegronden zijn over het algemeen
van oudere datum, zijn of kunnen vaak niet op schaal gekopieerd worden en hoeven niet representatief te zijn
voor de huidige indeling en maatvoering en zijn slechts ter indicatie bijgevoegd. Hieraan kunnen geen rechten
worden ontleend.
Verdere informatie:
Alle belangrijke documentatie zijn bij de verkopend makelaar tijdens kantooruren ter inzage. In veel gevallen
kunnen fotokopieën worden verkregen of kunnen de gegevens aan u verzonden of gefaxt worden. Uiteraard kunt
u bij de makelaar alle verdere informatie krijgen.
Gunning:
Verkoper behoudt zich het recht voor om het object te gunnen aan de gegadigde van zijn keuze. Een
overeenkomst komt eerst dan tot stand indien overeenstemming is bereikt over zowel de koopsom en oplevering
alsmede details als roerende zaken e.d.

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.
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele
aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan.

