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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:


Externe bergruimte:


Verwarming:


Isolatie:


Energielabel:

1890


eengezinswoning


5


490 m³


126 m²


113 m²


6 m²


2 m²


c.v.-ketel


dakisolatie, dubbel glas


D



Omschrijving
*** ENGLISH TRANSLATION BELOW ***




Wonen aan de rand van het centrum van Haarlem, in de populaire Leidsebuurt!




Charmante tussenwoning met een prettig woonoppervlakte, goede dakopbouw en gezellige 
achtertuin met berging en achterom. De opbouw is gerealiseerd in 2018 en heeft een fraaie 
mansardekap. Hierdoor zijn twee fraaie extra slaapkamers ontstaan waardoor de woning over vier 
goede slaapkamers beschikt. Originele details vinden we nog terug in het glas in lood aan de 
voorzijde van de woning. 




De Leidsebuurt staat bekend om de gezelligheid en ideale ligging. Het centrum van Haarlem met 
haar winkels en horeca tref je op enkele minuten loopafstand. Winkelgebied Plaza West voor de 
dagelijkse boodschappen, een indoor kinderspeelparadijs 'Monkey Town' en sportschool tref je 
om de hoek. Voor een heerlijke koffie of uitgebreide lunch loop je bij Bar Gast naar binnen. 
Diverse kinderdagverblijven en scholen zijn er in de directe omgeving. Voor een dagje strand pak 
je heerlijk de fiets. Uitvalswegen en openbaar vervoer naar onder andere Amsterdam, Schiphol en 
Den Haag zijn eenvoudig te bereiken. 




Kortom: Een heerlijk huis op een top locatie! Kom je kijken? 




Indeling:

Begane grond: Entree, hal, woonkamer die door de trapkast als het ware wordt gescheiden in een 
eet- en woongedeelte. In de woonkamer is nog een aansluiting voor een haard aanwezig. De 
keuken tref je in de uitbouw en is voorzien van diverse inbouwapparatuur. Aansluitend een hal 
met toilet en een voormalige badkamer die momenteel wordt gebruikt als opslagruimte. De 
aansluitingen zijn nog aanwezig, dus kan eventueel weer in gebruik genomen worden als 
badkamer.  Vervolgens de heerlijke achtertuin gelegen op het westen met aangebouwd stenen 
berging, maar ook een grotere vrijstaand houten berging en achterom. 

Eventuele goede optie: Verwijder het aangebouwde gedeelte en trek de uitbouw over de gehele 
breedte aan de achterzijde waardoor er een nóg grotere leefruimte ontstaat en er nog steeds een 
heerlijke tuin over blijft. 




Eerste etage: Overloop, twee prettige slaapkamers waarvan de slaapkamer aan de achterzijde een 
deur heeft naar het dak van de aanbouw. Hier zou je met kleine aanpassingen een leuk dakterras 
van kunnen maken. De badkamer is ruim en beschikt over een ligbad, inloopdouche, wastafel en 
toilet. 




Tweede etage: Overloop, bergruimte thans in gebruik als inloopkast en twee aangename 
slaapkamers waarvan één met gezellige entresol. Via een opening is de vliering bereikbaar. 




Bijzonderheden:

- Zeer charmante stadswoning met heerlijke zonnige achtertuin en achterom. 

- Nieuwe mooie kiep kantel kozijnen op de etages, geplaatst in 2022.

- De dakopbouw is in 2018 geplaatst.

- Parkeervergunning in de straat en omgeving benodigd. Geen wachtlijst bij de Gemeente 
Haarlem. De kosten bedragen thans € 112,-- per jaar.

- Gefundeerd op houten palen. 

- Oplevering in overleg. 




********************************************************************











Living nearby the sparkling city center of Haarlem, in the very popular Leidsebuurt!



Very charming house with a pleasant living space, good roof structure and cozy backyard with a 
storage and back entrance. The roof structure was completed in 2018 and created two extra 
bedrooms, so that the house has four good bedrooms. Original details can still be found in the 
stained glass at the front of the house. 




The Leidsebuurt is known for its ideal location. The center of Haarlem with its shops and 
restaurants is a few minutes' walk away. Plaza West shopping area for daily shopping, an indoor 
children's playground 'Monkey Town' and a gym are just around the corner. For a delicious coffee 
or lunch, you can walk into Bar Gast. Various nurseries and schools, including the International 
School, are in the immediate vicinity. For a day at the beach, you can take the bike. Roads and 
public transport to Amsterdam, Schiphol and The Hague are easily accessible. 




In short: A lovely house in a top location! We would love to show you around!




Layout:

Ground floor; Entrance, living room which is separated into a dining and living area by the stair 
cupboard. There is also a connection for a fireplace in the living room. The kitchen is located in 
the extension and is equipped with various built-in appliances. Then a hall with toilet and a former 
bathroom that is currently used as a storage room.  The connections are still present, so can 
possibly be used again as a bathroom. Then the lovely backyard located on the west, with an 
attached stone shed, but also a larger wooden shed and back entrance. 

Possible good option: Remove the attached part and pull the extension over the entire width, 
creating an even larger living space and there will still be a lovely garden left.




First floor: Landing, two spacious bedrooms, the bedroom at the rear has a door to the roof of the 
extension. With small adjustments you could turn this into a nice roof terrace. The bathroom is 
spacious and has a bath, walk-in shower, sink and toilet. 




Second floor: Landing, storage space currently used as a walk-in closet and two pleasant 
bedrooms, one with a cozy mezzanine. The attic is accessible through an opening. 




Details: 

- Very charming town house with lovely sunny backyard and back entrance.

- New beautiful tilt and turn windows on the first and second floor, installed in 2022.

- The roof structure was installed in 2018.

- Parking permit in the street and surroundings are required. No waiting list at the Municipality of 
Haarlem. The costs are currently € 112, -- per year. 

- Built on wooden pile foundations. 

- Delivery in consultation.
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 27 juni 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Haarlem
H
2991

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: Verkoop



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Allesbrander X

Houtkachel X

(Gas)kachels X

Designradiator(en) X

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/
dimmers

X

 - losse (hang)lampen X

 - Philips Hue Systeem inclusief lampen 
(woonkamer, keuken, eetkamer, toilet bg, 
hal bg + overloop 1e, Slaapkamers 1e 
verdieping, CV/Kledingkast)

X

 - X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Diverse Ikea kasten & opbergsystemen X

 - Kastsysteem in uitbouw badkamer 
(voorraadkast)

X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te 
weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - Glas-in-lood raamdecoratie X

 - X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - houten vloer(delen) X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

 - laminaat X

 - plavuizen X

 - X

 - X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 - schilderij ophangsysteem X

 - 2x TV flatscreen ter overname X

 - SONOS diverse speakers & Connect 
units ter overname

X

 - Hoekbank X

 - Eetkamertafel X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 - koffiezetapparaat X

 - X

 - X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - Vuilnisbak X

 - Waterkoker X

 - X

 - X

 - X

 - X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

 - X

 - X

 

Woning - Sanitair/sauna

Sauna met toebehoren X

X

X

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 - X

 - X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - jacuzzi/whirlpool X

 - douche (cabine/scherm) X

 - stoomdouche (cabine) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - Opbergplanken X

 - X

 

Woning - Exterieur/installaties/
veiligheid/energiebesparing

Schotel/antenne X

Brievenbus X

Kluis X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige 
inbraakpreventie

X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Screens X

Rolluiken X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Zonnepanelen X

Oplaadpunt elektrische auto X

X

X

X

X

X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 - geiser X

 - Tado Slimme Thermostaat 
Verwarmingssysteem

X

 - X

 - X

 

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/
radiatorfolie etc.), te weten

 - Radiatorfolie X

 - X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/
bewegingsmelder

X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

(Broei)kas X

X

X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) X

 - X

 - X

 

Overig - Contracten

CV: Nee

Boiler: Nee

Zonnepanelen: Nee

Lijst van zaken



Voorwaarden en bedingen Voorzorgstraat 8, 2013 VP Haarlem 
 
Kadastrale kenmerken 
Kadastraal bekend gemeente Haarlem, sectie H, nummer 312, groot 113 m2.  
Bron: (Kadastraal Uittreksel) 
 
Biedsysteem 
De gebruikelijke procedure bij het onderhandelen over de verkoop van dit onroerend goed is als 
volgt: er is pas sprake van een onderhandeling als op het eerste bod van een kandidaat-koper (eerste 
bieder) een tegenvoorstel van verkoper volgt. Een bod moet tenminste bevatten: het geboden 
bedrag, de datum van oplevering en de gewenste (ontbindende) voorwaarden (bijvoorbeeld een 
hypotheeklening).  
In deze fase wordt niet met andere gegadigden onderhandeld. Er wordt wel met andere gegadigden 
bezichtigd. Bij deze bezichtigingen wordt gemeld dat de verkoper in onderhandeling is en dat er bij 
interesse een éénmalig (een uiterst) bod kan worden uitgebracht.  
De verkoper mag pas met deze tweede partij onderhandelen als de onderhandelingen met de eerste 
partij op niets zijn uitgelopen. Wel kan een tweede kandidaat een eenmalig (een uiterst) bod doen. 
Indien dit een beter bod is dan het laatste voorstel van de eerste kandidaat neemt de verkoper 
contact op met de eerste partij voordat het bod van de tweede kandidaat wordt geaccepteerd. 
Tijdens dit contact met de eerste partij wordt aangegeven dat er een tweede bod is ontvangen. De 
eerste kandidaat wordt vervolgens in de gelegenheid gesteld om zijn beste/uiterste bod te doen. De 
eerste partij kan uiteraard ook zijn huidige bod handhaven. 
Deze werkwijze geldt ook als tegelijkertijd meerdere kandidaten zich melden.  
De verkopend makelaar verstrekt aan partijen geen gegevens over de biedingen. Zolang er geen 
overeenstemming is, zijn partijen niet aan elkaar gebonden. 
 
Dit wordt ook wel het `Amsterdamse` biedsysteem genoemd 
 
Gunning 
Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het object te gunnen aan de gegadigde van 
zijn keuze. 
 
Wilsovereenkomst 
Een overeenkomst komt eerst dan tot stand indien overeenstemming is bereikt over zowel de 
koopsom en oplevering alsmede details als roerende zaken, extra voorwaarden e.d. 
 
Erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen 
In het eigendomsbewijs kunnen bijzondere zaken en bepalingen zijn opgenomen, welke bij verkoop 
over zullen gaan op een nieuwe eigenaar. De bij verkoper bekende zaken zijn vermeld in het 
eigendomsbewijs; een kopie hiervan is desgewenst bij Kramer & Partners Makelaars op te vragen. Bij 
appartementen is ook nog een splitsingsakte van belang. Een kopie van deze akte is tevens op te 
vragen via ons kantoor. 
 
Oplevering 
Het huis wordt geleverd in de staat zoals het zich ten tijde van de bezichtiging bevindt. 
 
Koopakte 
Behoudens nadere afspraken, gelden de standaardregels zoals deze voorkomen in de meest recente 
versie van de modelkoopakte zoals 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 het verkrijgen van een hypotheek, Nationale 
Hypotheek Garantie) worden alleen vermeld als deze in de onderhandelingen zijn afgesproken. Het 
tot stand komen van de koopovereenkomst vindt plaats onder de wettelijke bepalingen 
consumentenkoop onroerende zaken. Deze wettelijke bepalingen en regels zijn opgenomen in boek 
7 van het Burgerlijk Wetboek.  
 
Bedenktijd 
Er gelden bij aankoop wettelijke regels. De koper heeft na ondertekening van de koopakte een 
wettelijke bedenktijd van drie dagen. Binnen deze bedenktijd kan de koper éénzijdig de 
koopovereenkomst ontbinden. Bovendien kan de koper extra bescherming genieten door de 
koopakte te laten inschrijven in de openbare registers bij het Kadaster waardoor de koper wordt 
beschermd tegen hypotheken en/of beslagen die na inschrijving op het registergoed worden 
gevestigd. De koopovereenkomst is pas bindend indien deze schriftelijk is vastgelegd en de akte door 
beide partijen is ondertekend. Vandaar dat het van belang is voor beide partijen om zo spoedig 
mogelijk een koopakte op te maken en te ondertekenen. Om de procedure rondom de bedenktijd en 
overeenkomst duidelijk en probleemloos te laten verlopen, worden in de koopakte bepalingen 
opgenomen omtrent de toepasbaarheid. Indien de koper de overeenkomst wenst te ontbinden dient 
hij dit binnen de gestelde termijn van de wettelijke bedenktijd te doen aan Kramer & Partners 
makelaars te Heemstede alwaar de verkoper voor wat deze ontbinding betreft, domicilie heeft 
gekozen. De bewijslast van het tijdstip waarop deze ontbinding is ingeroepen ligt aan de zijde van de 
koper. Om dit tijdstip later te kunnen bewijzen adviseren wij de koper om deze ontbinding binnen 
kantoortijd schriftelijk te doen zodat het tijdstip van aanbieden vastgelegd kan worden. Als de koper 
de ontbinding buiten kantoortijd wil inroepen, adviseren wij om dit uitsluitend per e-mail te doen 
zodat via tijdsregistratie het tijdstip van ontvangst gecontroleerd kan worden. Indien de koper op 
een andere wijze de ontbinding inroept en er ontstaat onduidelijkheid over het tijdstip zal de koper 
dienen te bewijzen dat hij binnen de wettelijke bedenktijd de ontbinding heeft ingeroepen. 

De koper is indien hij de ontbinding inroept, gehouden prompt een kostenvergoeding te voldoen aan 
Kramer & Partners makelaars voor het opstellen van de koopakte, de administratieve begeleiding en 
de verdere werkzaamheden, ter grootte van € 250,-- te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde 
omzetbelasting  

Door het uitbrengen van een bieding accepteert koper (desnoods stilzwijgend) deze bepaling. 

Registratie koopakte 
Het is voor beide partijen van belang de volledig getekende koopakte te laten registreren bij het 
Kadaster. De kosten met betrekking tot deze registratie zijn voor rekening van koper, tenzij anders 
wordt overeengekomen.  
 
Notariskeuze 
De koper heeft in beginsel het recht om de notaris te kiezen aangezien de kosten van de notaris voor 
rekening koper komen. Voor alle transacties via ons kantoor geldt dat uitsluitend gewerkt wordt met 
notarissen die gevestigd zijn binnen een straal van 15 km van het verkocht. Indien koper de notaris 
kiest buiten deze regio, zal extra (reis-)tijd gedeclareerd worden op basis van uurtarief en 
kilometervergoeding. Onze opdrachtgevers behouden zich eveneens het recht voor om aanspraak te 
maken op deze regeling. Tevens zijn eventuele aanvullende notariële kosten voor bijvoorbeeld het 
opstellen van een volmacht voor verkoper, legalisatie en handtekeningen voor die notariskeuze voor 
rekening van koper.  
 
 
 
 
 



 
Lijst van zaken 
Uitgangspunt is dat de (roerende) zaken volgens de aangehechte ‘lijst van zaken’ in de koopsom zijn 
begrepen en achterblijven. Indien volgens deze lijst zaken ter overname zijn, dan dient de koper de 
overname c.q. overnameprijs rechtstreeks met verkoper overeen te komen en uiterlijk bij de 
oplevering te voldoen. 
 
Voorbehouden  
Hoewel gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijke inventarisatie van de beschikbare gegevens, 
moet ervan uitgegaan worden dat de inhoud van deze brochure 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 de feiten die hij zelf 
had kunnen waarnemen of die kenbaar waren uit openbare registers. De makelaar kan u desgewenst 
verwijzen naar de desbetreffende instanties.  
 
Verdere informatie 
Van belang zijnde documentatie is bij de makelaar op afspraak ter inzage. In veel gevallen kunnen 
fotokopieën worden verkregen of kunnen de gegevens aan u worden gezonden, desgewenst per 
email. Ook via uw eigen makelaar kunt u verdere informatie verkrijgen. 

Deze informatie wordt aan meerdere personen verstrekt. Aan deze gegevens kunnen geen rechten 
worden ontleend. De aanbieding van dit object dient in juridische zin te worden gezien als een 
uitnodiging tot het uitbrengen van een bod. 

 

Aanvullende clausules op te nemen in de koopakte 
 
Ouderdomsclausule 
Koper verklaart er mee bekend te zijn dat deze woning ongeveer 132 jaar oud is, wat betekent dat de 
eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden op onderdelen aanzienlijk lager kunnen liggen 
dan bij nieuwe woningen. Verkoper staat niet in voor de kwaliteit van de fundering, de vloeren, het 
dak, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering, eventuele afwezigheid van enig 
ongedierte c.q. schimmels (zoals houtworm, boktor, zwam etc.) en de afwezigheid van doorslaand of 
optrekkend vocht. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op 
het in artikel 6.3 omschreven woongebruik. 
 
Milieuclausule 
Verkoper verklaart dat hem betreffende een eventuele verontreiniging van de grond en/of het 
grondwater niets bekend is.  
 
Toelichtingsclausule meetinstructie 
In de verkoopaanbieding/-informatie van de hierbij verkochte woning is een indicatie gegeven van de 
diverse afmetingen, de woonoppervlakte en de inhoud. Deze gegevens zijn berekend volgens de 
Meetinstructie. De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580 GO.  
Maten zijn afgerond conform afrondingsregels NEN3682. 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 
aanvaardt de eventuele verschillen. 
 



Funderingsclausule 
Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de fundering en koper vrijwaart verkoper voor alle 
aansprakelijkheid die uit eventuele funderingsproblemen kan voortvloeien. Alleen nader onderzoek 
kan uitsluitsel bieden over de aard en de staat van de fundering.  
 
Asbestclausule 
In de onroerende zaak kunnen op zowel zichtbare als onzichtbare plaatsen asbesthoudende 
stoffen/materialen zijn verwerkt. Bij een eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen 
dienen, op grond van de milieuwetgeving, speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart 
hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van 
enig asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien. 
 
Zuiveringsclausule 
Indien deze koopakte ingeschreven wordt in de openbare registers van het Kadaster, verleent koper 
bij deze volmacht aan verkoper, alsmede een iedere afzonderlijke medewerker van de notaris die bij 
deze akte is aangewezen voor het verlijden van de akte van levering, namens koper mee te werken 
aan de akte waarbij de inschrijving van de onderhavige koopovereenkomst in de daartoe bestemde 
openbare registers waardeloos wordt verklaard. Deze volmacht is alleen geldig, als koper als gevolg 
van bijvoorbeeld vernietiging, ontbinding, tijdsverloop of andere oorzaak ieder belang rechtens heeft 
verloren bij bedoelde inschrijving. De kosten verbonden aan deze waardeloosverklaring zijn voor 
rekening van koper. 
 
Overbruggingshypotheek 
Koper verleent bij deze onherroepelijke toestemming aan verkoper om het verkochte desgewenst 
tijdelijk – tot uiterlijk de overeengekomen dag van levering – te bezwaren met een (overbrugging) 
hypotheek. Indien deze koopakte eerder in de openbare registers mocht zijn ingeschreven, zal het 
bepaalde in artikel 3, lid 3 Boek 7 BW derhalve niet van toepassing zijn ten nadele van de 
desbetreffende hypotheekhouder. Het vorenstaande laat uitdrukkelijk onverlet de verplichting van 
verkoper om het verkochte aan koper op de overeengekomen datum te leveren vrij van hypotheken, 
welke dan ook. 
 
Verkoopbrochure 
Koper verklaart zich op de hoogte te hebben gesteld van de inhoud van de verkoopbrochure van de 
betreffende woning. 



Zandvoortselaan 141


2106 CM Heemstede
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