HAARLEM

LANGE HERENVEST 32 H
€ 450.000,- k.k.
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HET TEAM
Elke woning vraagt om een eigen benadering, elke cliënt om unieke
aandacht. Met onze jarenlange ervaring weten we wat er komt kijken bij
de aan- of verkoop van een woning. Toch is iedere situatie weer anders.
Inleven, matchen, mensen bewust maken van de hobbels, negatieve
argumenten omzetten in positieve, samen zoeken naar hoe je de woning
beter verkoopbaar kunt maken. Een routine wordt het nooit, maar dat is
juist wat het vak zo mooi maakt.
Een huis kopen, verkopen, huren of verhuren doe je niet zomaar even.
Dat weten we bij Michiel van Maanen Makelaardij maar al te goed.
Het is een proces waar emotie, geld en soms lastige keuzes om de
hoek komen kijken.
Wij helpen u daarbij.
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OMSCHRIJVING
Dit goed onderhouden, volledig geïsoleerde, appartement (woonopp. ca. 115m2 inclusief loggia) op de bovenste verdieping van het
complex is zo te betrekken en biedt alles wat u zich kunt wensen:
de reuring, inspiratie en gezelligheid van de stad, terwijl u gewoon
uw auto bij het appartement kunt parkeren. Ideaal dus, vooral
voor een (jong) stel dat midden in het leven staat en graag ’s
avonds nog even iets wil drinken, hapje eten buiten de deur, een
concert bijwoont of naar theater gaat. Dat kan allemaal op nog
geen 5 minuten lopen! Uw vrienden parkeren middels een
bezoekerspas tegen speciaal tarief.
Het appartement is licht, door de ramen rondom, en ruim
opgezet. Dit vertaalt zich in alle ruimtes. De L-vormige
woonkamer met moderne open keuken en een loggia (ca. 5.3m2,
ligging Z-O) met uitzicht over het water. De riante badkamer met
inloopdouche, dubbele wastafel en toilet; uw wasmachine-/droger
plaatst u in een speciaal daarvoor bestemde kamer.
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INDELING
INDELING

3-KAMERAPPARTEMENT OP LOOPAFSTAND VAN
HAARLEM-CENTRUM

HAARLEM

LANGE HERENVEST 32 H

WWW.MVMMAK EL AAR D I J . N L

INDELING
Parterre:
Centrale entree met videofoon systeem, toegang naar de lift,
automatisch hek met toegang tot de gemeenschappelijke
fietsenberging en privé parkeerplaats
3e etage:
Entree, berging met was-/drogeropstelling en C.V.-ketel, naar
links toilet met fontein en badkamer (6m2) met inloopdouche,
dubbele wastafel en toilet; loopt u door, dan komt u in de
woonkamer met open keuken (50 m2) v.v. moderne
inbouwapparatuur en een loggia op het zuidoosten (5.3m2); gaat u
naar rechts, dan komt u bij de 2 slaapkamers (19m2, 12m2)
Bijzonderheden:
• Kleinschalig appartementengebouw met 10 appartementen
• Volledig geïsoleerd
• Buitenkant recent geschilderd (juli 2018)
• C.V.-ketel Intergas (2017)
• Afgesloten parkeerplaats
• Intercomsystem
• Maandelijkse bijdrage VvE € 234,76 (inclusief parkeerplaats)
• Bezoekersparkeerschijf mogelijk (zie voor informatie:
www.haarlem.nl/parkeerzones – parkeerzone C-Oost)
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LOCATIE
Haarlem
Een stad met een eigen identiteit, met een aantrekkelijke, monumentale
binnenstad met veel bezienswaardigheden. Het is een gezellige winkelstad
en ook op cultureel gebied is er veel te beleven. Haarlem telt zo`n 148.000
inwoners en is de hoofdstad van de provincie Noord-Holland.
Het hart van de stad is de Grote Markt. Hieraan liggen het Middeleeuwse
stadhuis, de Grote of St. Bavokerk, de Vishal en de Vleeshal. Vanouds is
Haarlem een stad van kunst en cultuur en herbergt het oudste museum van
Nederland, het Teylers museum en het wereldberoemde Frans Hals
museum. Eén van de bijnamen van de stad is “Spaarnestad”, naar de rivier
die zich door de stad kronkelt. Maar het staat ook bekend onder de naam
“Bloemenstad”, vanwege de bloemencultuur in de omgeving. Zowel het
basisonderwijs als het voortgezet onderwijs zijn ruim vertegenwoordigd. Ook
op sportgebied zijn er talloze mogelijkheden. De kunstijsbaan en de vele
sportmanifestaties bezorgen Haarlem de reputatie van een echte sportstad.
Kortom, een stad die alles heeft en waar het goed wonen is.
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ALGEMEEN
Algemene informatie
Kadastrale gegevens : Haarlem, sectie D, nummer 10609 A10 en A19
Woonoppervlakte: 110m2
Inhoud woning: 335m3
Bouwjaar: 2004
Verwarming: combi-ketel Intergas HR 6 (2017)
Warm water: c.v.-ketel
Isolatie: volledig geïsoleerd
Energielabel: voorlopig label B
Roerende zaken
Uitgangspunt is, dat de (roerende) zaken volgens aangehechte ‘lijst van
zaken’ in de koopsom zijn inbegrepen en achterblijven. Deze zijn
aangekruist in de kolom `blijft achter`. Indien volgens deze lijst zaken ter
overname zijn, dient koper de overname c.q. de overnameprijs
rechtstreeks met de verkoper overeen te komen en bij de oplevering te
voldoen.
Eigendomsbewijs
Erfdienstbaarheden
Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere bepalingen verbonden zijn.
Deze worden dan aan elke eigenaar opgelegd. Ze staan gewoonlijk in het
eigendomsbewijs. Een kopie van de akte is op te vragen via ons kantoor.
Splitsing
Het aangeboden pand is in juridische zin een ‘appartementsrecht’. Het is
in eigendom gesplitst bij akte d.d. 24 december 2003. De
deelgerechtigheid bedraagt 112/961ste (appartement) en 11/961ste
(parkeerplaats) onverdeeld aandeel in het gebouw met toebehoren aan de
Lange Herenvest te Haarlem. Een kopie van de akte is op te vragen via ons
kantoor. Onderhoudsverplichting conform splitsingsakte en
splitsingsreglement (d.d. januari 1992).
VvE
De bewoners van de appartementen hebben zich verenigd in een actieve
Vereniging van Eigenaars.
Voor uitgebreide informatie kunt u contact opnemen met VvE Lange
Herenvest 32-36, de heer M. van Leuven, 06-53772350.
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Servicekosten
De servicekosten bedragen: € 234,76 per maand (incl parkeerplaats).
Verkoopprocedure
Biedsysteem
Het Amsterdamse biedsysteem wordt gehanteerd. De procedure bij de
onderhandelingen over de verkoop van onroerend goed is als volgt. Er is
pas sprake van onderhandelingen als op het eerste bod van een
kandidaat-koper een tegenvoorstel van verkoper volgt. In deze fase wordt
niet met andere gegadigden onderhandeld. Er wordt wel bezichtigd. Bij de
bezichtiging moet gemeld worden dat men in onderhandeling is en dat er
bij interesse een eenmalig bod kan worden uitgebracht. De makelaar mag
pas met derden onderhandelen als de onderhandelingen met de eerste
kandidaat-koper-gegadigde op niets zijn uitgelopen. Wel kan een derde
een eenmalig, uiterst bod doen. Indien dit een beter bod is dan het laatste
voorstel van de eerste kandidaat-koper, wordt deze in de gelegenheid
gesteld om zijn beste bod te doen. Men koppelt terug naar 1e bieder dat er
een bod binnen is en dat hij zijn uiterste bod mag neerleggen. De 1e
bieder kan ook bij zijn huidige bod blijven. De makelaar verstrekt geen
gegevens aan derden over de hoogte van de geboden bedragen. Zolang er
geen overeenstemming is, zijn partijen niet aan elkaar gebonden. Is men
in onderhandeling dan moet het dus duidelijk zijn voor de 3e partij dat hij
een eenmalig bod mag uitbrengen en dat dat zijn enige kans is.
Biedingen
Biedingen dienen te allen tijde schriftelijk bevestigd te worden aan Michiel
van Maanen Makelaardij. Dit kan per email (info@mvmmakelaardij.nl) of
per brief.
Gunning
Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor het object te gunnen
aan de gegadigde van zijn keuze.
Wilsovereenstemming
Een overeenkomst zal pas worden opgemaakt nadat overeenstemming is
bereikt over koopsom, oplevering, bijkomende voorwaarden en roerende
zaken.
Schriftelijkheidsvereiste
Een overeenkomst is pas definitief als beide partijen de overeenkomst
hebben getekend. Mondelinge overeenstemming is niet bindend.
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Nadere informatie
De overige stukken zijn via ons op kantoor op te vragen:
– Vragenlijst voor de verkoop van een appartement deel B
– Omgevingsrapportage d.d. 15-8-2018, uitgegeven door Gemeente
Haarlem
Maten en jaartallen
De opgegeven maten en jaartallen zijn indicatief. Derhalve kunnen er geen
rechten aan worden ontleend.
Koopakte
Nadat de overeenkomst is gesloten, wordt door Michiel van Maanen
Makelaardij een koopakte opgesteld. Behoudens nadere afspraken gelden
hiervoor als basis de standaard regels, zoals deze voorkomen in de
modelkoopakte die is opgesteld door o.a. de Nederlandse Vereniging van
Makelaars NVM, de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis.
Transportnotaris
Behoudens nadere afspraken vindt de notariële overdracht plaats bij een
notaris in de regio, ter keuze van de koper.
Bankgarantie/waarborgsom
De bankgarantie/waarborgsom is 10% van de koopsom en dient binnen 4
weken na het tot stand komen van de overeenkomst door de koper aan de
notaris te worden voldaan.
Bedenktijd
De koper die 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 door partijen ondertekende
koopovereenkomst (in kopie) aan koper ter hand gesteld is. 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.
Als koper binnen de bedenktijd de koopovereenkomst wil ontbinden, moet
hij ervoor zorgdragen dat de ontbindingsverklaring verkoper of diens
makelaar voor het einde van de bedenktijd bereik.
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Registratie koopakte
Het is voor beide partijen van belang de volledige koopakte te laten
registeren bij het kadaster.
De kosten met betrekking tot deze registratie komen voor de rekening van
de koper, tenzij anders wordt overeengekomen.
Schriftelijke vastlegging
De partij die deze akte als eerste ondertekent, doet dit onder voorbehoud
dat hij of Michiel van Maanen Makelaardij 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 of
Michiel van Maanen Makelaardij 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.
Toevoeging ex. Art. 18
Indien er een voorbehoud is opgenomen in de koopakte en één van de
partijen hiervan gebruik moet maken, dient dit uiterlijk de 1e werkdag na
afloop van de in de koopakte genoemde datum ingeroepen te zijn. In het
kader van een mededeling dat ontbinding wordt ingeroepen op grond van
een financieringsvoorbehoud, artikel 18.1.a wordt onder -goed
gedocumenteerd- in ieder geval verstaan dat de mededeling vergezeld
moet gaan van bewijsstukken dat koper bij tenminste één
geldverstrekkende instelling een offerte heeft gevraagd of heeft laten
vragen en dat die aanvraag niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.
Het beroep op ontbinding dient te worden voorzien van bijlagen, het zgn.
Hypotheekaanvraagformulier met aanvraagbescheiden. Indien de
mededeling niet goed gedocumenteerd en incompleet is, behoeft verkoper
geen genoegen te nemen met de ontbinding.
Voorbehoud koper
Eventueel door de koper te maken voorbehouden (zoals het verkrijgen van
hypotheek, Nationale Hypotheek Garantie) worden alleen vermeld als
deze in de onderhandelingen zijn afgesproken.
Onderzoeksplicht
Hoewel gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijke inventarisatie van
de beschikbare gegevens, moet ervan uit gegaan worden dat het
bovenstaande slechts indicatief is.
De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen e.d) zijn soms
verkregen door mondelinge informatie, 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
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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. Uw makelaar kan u
hierover informeren. De makelaar kan u desgewenst verwijzen naar de
desbetreffende instanties. Door vergroten c.q. verkleinen van de originele
bouwtekeningen is het mogelijk dat bijgaande tekeningen niet meer op
maat zijn.
Vaste lasten en andere periodieke betalingen
Vaste lasten en andere periodieke betalingen van de gemeente Haarlem,
kunt u terug vinden op de site www.haarlem.cocensus.nl.
Hypotheken
Informatie omtrent de financieringsmogelijkheden kunt u vrijblijvend
krijgen via onze hypotheekadviseur: Bèta financiële diensten,
023-8200300. Voor afspraken kunt u uiteraard ook contact opnemen met
ons kantoor.
Informatie
Deze informatie wordt aan meerdere personen verstrekt en 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.
Voor het doen van een bieding raadt Michiel van Maanen Makelaardij
geïnteresseerden aan een eigen NVM-makelaar in te schakelen voor
begeleiding bij de aankoop.
Clausules
De weergegeven clausules zullen worden toegevoegd aan de
modelkoopakte.
1 Bodemverontreiniging/olietank
Koper verklaart bekend te zijn met de inhoud van de
omgevingsrapportage d.d. 15-8-2018 m.b.t. het onderhavige pand, welke
is afgegeven door de gemeente Haarlem. Verkoper kan niet instaan voor
de kwaliteit van de bodem. Het risico ter zake van verontreiniging van de
onroerende zaak, van welke aard ook, rust op de koper. Indien na de
eigendomsoverdracht en/of na de feitelijke levering blijkt dat de
onroerende zaak is verontreinigd, in welke zin dan ook, dan is de verkoper
niet aansprakelijk, tenzij hij met de verontreiniging bekend was.
2 Verkoopbrochure
Koper verklaart zich op de hoogte te hebben gesteld van de inhoud van de
verkoopbrochure van betreffende woning.
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3 Tekeningen/Plattegronden
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, hoeven niet representatief te zijn
voor de huidige indeling en maatvoering en zijn slechts ter indicatie
bijgevoegd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
4 Vereniging van Eigenaars
Koper verklaart zich voldoende geïnformeerd te hebben bij de
administrateur, zijnde de heer M. van Leuven, over de toekomstige
plannen van de VvE, inzake o.a. het uitvoeren van groot onderhoud en de
financiële situatie van de VvE.
5 Meetinstructie
Als meetinstructie wordt de NVM meetinstructie gebruikt die gebaseerd is
op de NEN 2580. 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. Koper vrijwaart verkoper alsmede (de medewerkers van)
Michiel van Maanen Makelaardij van alle aansprakelijkheid ter zake van
eventueel later te constateren verschillen in maatvoering van zowel
gebruiksoppervlakte als inhoud van de woning.
6 Bouwkundige keuring koper
Koper verklaart door verkoper voldoende in de gelegenheid te zijn gesteld
de woning in- en uitwendig (bouwkundig en technische) te (laten)
beoordelen .
Van de mogelijkheid heeft koper wel/geen gebruikt gemaakt, op: ………
door:…….
7 Toestemming versturen documenten aan makelaars
Ondergetekenden verklaren hierbij toestemming te geven aan de notaris
om het ontwerp van de akte van levering toe te sturen aan de bij de
transactie betrokken makelaars (van beide zijden).
Ondergetekenden verklaren voorts hierbij toestemming te geven aan de
notaris om de afrekening (met bijbehorende bijlagen) te sturen naar de
makelaar die de betreffende partij bijstaat bij de onderhavige
overeenkomst.
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8 Notaris
De notariële eigendomsoverdracht zal plaatsvinden bij de notaris van de
kopers keuze, mits deze is gelegen in een straal van 10km rondom de
woning. Verkopers eventuele meerkosten (zoals reiskosten, notariële
volmacht, ed.) als gevolg van kopers notariskeuze buiten dit gebied komen
volledig voor rekening van koper.
Uitdrukkelijk wijzen wij koper erop dat de koop tot stand is gekomen
onder de voorwaarde kosten koper. Hieronder dient te worden verstaan
dat door notaris bij verkoper geen kosten in rekening worden gebracht als
kadasterkosten, kosten voor het opvragen van een uittreksel Kamer van
Koophandel, kantoorkosten, kosten voor het opmaken van een volmacht.
Door de notaris mag bij verkoper (maximaal) in rekening worden
gebracht:
• € 235,– incl BTW en kadasterkosten, ten behoeve van het opstellen van
een royementsakte (heel royement)
• € 375,– incl BTW en kadasterkosten, ten behoeve van het opstellen van
een royementsakte (gedeeltelijk royement)
• € 15,– incl BTW ten behoeve van het telefonisch overmaken (per spoed
overboeking)
• € 60,– incl. BTW ten behoeve van inzage registers
De koper verplicht zich om de notaris over het bovenstaande te
informeren.
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MEETSTAAT BBMI

Opdrachtgever:

Dhr. A.M. Pollé en Dhr. M. van Leuven

Adres

Lange Herenvest 32 H

Plaats

2011 BT HAARLEM

Datum van inmeting:

21-08-2018

Datum van uitwerking:

22-08-2018

Indien afwijkend adres:

Idem

Type woning:

Woning

Ingemeten door:

Rene Rijs Inmeter

Opdracht via:

MvM Makelaardij
Aantal m2

Beschrijving
Woonruimte(n)

110

Overige inpandige ruimte(n)

0

Gebouwgebonden buitenruimte(n)

5.3

Externe bergruimte(n)

0
Totaal m2

Inhoud m3 volgens berekening

Totaal m3

335

Notities bij meting

Parkeerplaats = 12.6 M2 (ca. 2.40 x 5.26)

DE OPPERVLAKTEN ZIJN OPGEBOUWD CONFORM DE BRANCHE BREDE MEETINSTRUCTIE VAN DE NVM, VBO,
VASTGOEDPRO, WAARDERINGSKAMER ETC. DEZE IS IN GROTE LIJNEN GEBASEERD OP DE GO NEN 2580.
DE GEBRUIKSOPPERVLAKTEN WORDEN BEREKEND VOLGENS DE MEET- EN REKENMETHODE CONFORM DE BBMI (BRANCHE
BREDE MEETINSTRUCTIE). MOCHTEN ER DAARENTEGEN AFWIJKINGEN IN DE BEREKENING OF OPPERVLAKTEN ZIJN TOV DE
WERKELIJKHEID KUNNEN HIERAAN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.
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Lijst van zaken
Perceel:
Datum:

Lange Herenvest 32H
____________________________________________________
27-08-2018
____________________________________________________

Voor de onderstaande zaken -ongeacht of ze roerend dan wel onroerend zijn- geldt dat ze soms wel
en soms niet in de woning achterblijven. Wilt u aangeven wat in uw situatie het geval is?

Zaken

Blijft
achter

Gaat
mee

Kan worden
overgenomen

Niet van
toepassing

TUIN
Tuinaanleg / (sier-)bestrating / erfafscheiding / beplanting
Buitenverlichting
Tijd- of schemerschakelaar / bewegingsmelder
Tuinhuisje / buitenberging / broeikas
Kasten / werkbank in tuinhuis / berging
Waterpomp
Voet droogmolen
Vlaggenmast
Overige tuin, te weten:
WONING
Brievenbus
(Voordeur) bel
Alarminstallatie / camera’s
Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie
Rook- / Koolmonoxidemelders
Rolluiken / zonwering buiten
Zonwering binnen
Raamdecoratie, te weten: lamellen loggia
- gordijnrails
- gordijnen
- vitrages Luxaflex
- rolgordijnen
- losse horren/rolhorren
Vloerdecoratie, te weten:
- vloerbedekking
- parketvloer / laminaat
- plavuizen
Warmwatervoorziening, te weten:
CV met toebehoren
Thermostaat
Mechanische ventilatie/luchtbehandeling
Airconditioning
(Voorzet) open haard met toebehoren

paraaf verkoper:

paraaf koper:
Pagina 1

Lijst van zaken
Zaken (vervolg)

Blijft
achter

Gaat
mee

Kan worden
overgenomen

Niet van
toepassing

Allesbrander / gashaard
Kachels (gas)
Voorzetramen
Radiatorafwerking
Schilderijophangsysteem
Keukenblok met bovenkasten
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten: vaatwasser
- combimagnetron
- wijnklimaatkast
- Kookplaat (gas)
- koel/vries combinatie
Inbouwverlichting/dimmers, te weten:
- spots keuken
Opbouwverlichting, te weten:
- plafondlampen (alle)
(Losse) kasten, legplanken, te weten:
- garderobekasten grote slaapkamer
Spiegelwanden
Toiletaccessoires*
Badkameraccessoires *
Wastafels (welke in kamers aanwezig zijn)
Sauna met toebehoren
Veiligheidsschakelaar wasmachine
Waterslot wasmachine
* Hier wordt mee bedoeld, spiegel, plancet, w.c. rolhouder, handdoekenrek, w.c. bril enz.

OVERIG
Zaken die geen eigendom van de verkoper zijn maar waarvan eventuele leasecontracten, huurkoopcontracten
of huurcontracten zijn over te nemen (keukens, open haarden, c.v.-ketels, boilers, geisers):
Voor akkoord, verkoper / opdrachtgever

Voor akkoord, koper:

(en echtgeno(o)t(e)/partner)

(en echtgeno(o)t(e)/partner)

Plaats en datum:

Plaats en datum:
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