
	
	

	

	
	

	
	

	

 
	

	

 
	

	

 
	

	

Bandoengstraat	17	-	Haarlem	
	
	

Vraagprijs	€	275.000,--	k.k.	
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Fijne	en	lichte	gezinswoning	met	besloten	achtertuin	gelegen	in	de	populaire	Indische	buurt	
die	over	de	volgende	pluspunten	beschikt:	
	
+	Ruime	woonkamer	met	open	haard,	vloerverwarming	en	strak	gestuukte	wanden.	
+	Fraaie	paneeldeuren	in	de	gehele	woning.	
+	Voorgevel	recent	gereinigd	en	voorzien	van	fraaie	knipvoeg.	
+	Hoofddak	vernieuwd	in	2020.	
+	Rustige	kindvriendelijke	buurt,	nabij	scholen	en	winkels.	
+	Geheel	voorzien	van	houten	kozijnen	met	nagenoeg	overal	dubbel	glas.	
+	Centraal	gelegen	nabij	uitvalswegen	en	ca.	15	minuten	fietsen	naar	NS-station	Haarlem	en	
het	centrum.	
+	Rustige	kindvriendelijke	woonomgeving	met	alle	benodigde	voorzieningen	op	loopafstand.	
+	Groeimogelijkheden	door	dakopbouw	(vergunning	plichtig).	
	
BeLeef!	deze	woning	via	een	virtuele	bezichtiging!	
Loop	door	de	woning	heen,	bekijk	de	woning	van	een	afstand	of	zoom	in.	Benieuwd?	Kijk	snel	
op	Funda	onder	3D	tour!	
	
In	de	gezellige	Indische	buurt	vind	je	deze	fijne	gezinswoning	welke	je	naar	eigen	inzicht	en	
smaak	kunt	moderniseren	om	er	nog	jaren	met	veel	plezier	te	wonen.	De	ligging	nabij	diverse	
buurtwinkels,	scholen	en	recreatievoorzieningen	is	ideaal.	Bovendien	zijn	er	mogelijkheden	
voor	het	plaatsen	van	een	opbouw/2de	etage	waardoor	het	woonoppervlak	met	ca.	38	m2	
kan	worden	uitgebreid	(hiervoor	dient	een	vergunning	te	worden	aangevraagd).	
	
Indeling:	
Begane	grond:	entree	met	meterkast,	modern	toilet	en	fonteintje,	lichte	woonkamer	met	open	
haard,	plavuizenvloer	voorzien	van	vloerverwarming	en	bergkast	onder	de	trap.	In	de	
uitbouw	de	keuken	met	keramische	kookplaat,	oven,	afzuigkap	en	close-in	boiler.	Vanuit	de	
keuken	toegang	tot	de	besloten	L-vormige	achterplaats	op	het	noorden.	
	
Via	de	open	trap	vanuit	de	woonkamer	bereik	je	de	lichte	overloop	op	eerste	etage.	Hier	is	de	
aparte	ruimte	voor	de	wasmachineaansluiting	en	C.V.-	installatie	netjes	weggewerkt.	Aan	de	
voorzijde	een	riante	slaapkamer	over	de	gehele	breedte	van	de	woning	en	voorzien	van	vaste	
kast,	tussenliggende	badkamer	met	ligbad,	aparte	douche	en	wastafel.	Aan	de	achterzijde	van	
de	woning	de	tweede	slaapkamer	met	toegang	tot	het	dakterras.	
	
Ligging:	
In	de	gezellige	Indische	buurt	gelegen	met	werkelijk	alle	woonvoorzieningen	nabij.	Een	
populaire,	kindvriendelijke	woonomgeving	met	een	groot	aanbod	aan	basis-	en	middelbare	
scholen,	kinderopvang,	sportverenigingen,	zwembad,	bibliotheek,	diverse	buurtwinkels	aan	
de	Rijksstraatweg,	winkelstraat	Cronjé	of	het	Marsmanplein.	Op	donderdag	is	er	de	gezellige	
donderdagmarkt	in	de	nabijgelegen	Floresstraat.		
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Op	15	minuten	fietsen	sta	je	o.a.	op	de	Grote	Markt	van	het	gezellige	historische	centrum	van	
Haarlem	en	ook	de	duinen	en	strand	van	Bloemendaal	en	recreatiegebied	Spaarnwoude	zijn	
nabij.	
	
Ook	aan	recreatie	geen	gebrek,	op	loopstand	ligt	het	fraaie	Schoterbos	met	leuke	
kinderboerderij	en	Artisklas,	beschermd	natuurgebied	“de	Hekslootpolder”	en	ook	het	
prachtige	water	van	het	Spaarne	vind	je	om	de	hoek.	
	
Goede	busverbindingen/haltes	zijn	om	de	hoek	en	het	NS-station	bereik	je	binnen	15	minuten	
fietsen.	Liever	met	de	auto?	Parkeren	kan	gratis	voor	de	deur.	De	belangrijkste	uitvalswegen	
bereik	je	via	de	Schoterburg	binnen	enkele	minuten	autorijden,	bijvoorbeeld	richting	
Amsterdam,	Alkmaar,	Schiphol,	etc.	Al	deze	plussen	maken	deze	woonomgeving	extra	
populair.	
	
In	het	kort:	
+	Woonoppervlak:	ca.	72	m².	Inhoud	245	m3.	
+	Perceel:	ca.	62	m².	
+	Bouwjaar:	ca.	1927.	
+	Meterkast:	5	groepen	en	aardlekschakelaar.	
+	C.V.	combiketel	Remeha	Tzerra	(ca.	2016)	serviceonderhouden.	
+	Fundering	op	houten	palen.	
+	Voorgevel	gereinigd	en	gevoegd	in	2020.	
+	Hoofddak	vernieuwd	in	2020.	
+	Nagenoeg	geheel	voorzien	van	isolerende	beglazing.	
+	Notariskeuze	verkoper.	
+	Mogelijkheid	voor	opbouw	(vergunningplicht).	
+	Vrij	parkeren.	
+	Oplevering	in	overleg.	
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-ENGLISH-	
	
Nice	and	bright	family	home	with	private	backyard	located	in	the	popular	"Indischebuurt"	
that	has	the	following	advantages:	
	
+	Spacious	living	room	with	fireplace,	underfloor	heating	and	plastered	walls.	
+	Beautiful	panel	doors	throughout	the	house.	
+	Façade	at	the	front	recently	cleaned	en	provided	with	new	jointing.	
+	Main	roof	renewed	in	2020.	
+	Quiet	child-friendly	neighborhood,	close	to	schools	and	shops.	
+	Fully	equipped	with	wooden	frames	with	double	glazing	almost	everywhere.	
+	Centrally	located	near	highways	and	approx.	15	minutes	by	bike	to	Haarlem	railway	station	
and	the	historic	city	center.	
+	Quiet	child-friendly	living	environment	with	all	necessary	amenities	within	walking	
distance.	
+	Growth	opportunities	through	roof	extention	(permit	required).	
	
Experience	this	house	through	a	virtual	tour!	
Walk	through	the	house,	view	the	house	from	a	distance	or	zoom	in.	Curious?	Have	a	quick	
look	at	Funda	under	3D	tour!	
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Object	gegevens	
Soort	 Eengezinswoning	
Type	 Tussenwoning	
Soort	bouw	 Bestaande	bouw	
Bouwjaar	 1927	
Huidig	gebruik	 Woonruimte	

	
Maten	object	
Aantal	kamers	 3	(waarvan	2	slaapkamers)	
Inhoud	 245	m3	
Perceeloppervlakte	 62	m2	
Woonoppervlakte	 72	m2	

	
Details	
Ligging	 In	woonwijk	
Bijzonderheden	 n.v.t.	
Isolatie	 n.v.t.	
Verwarming	 C.v.	-	ketel	
Warmwater	 C.v.-	ketel	
C.v.-ketel	bouwjaar	 2016	
Kabel	 Nee	
Alarm	 Nee	
Zonwering	 Nee	
Garage	 Geen	garage	
Schuur	/	berging	 n.v.t.	

	
Tuin	gegevens	
Tuin	 Achtertuin	
Tuin	diepte/lengte	 6	m	
Tuin	breedte	 3	m	
Ligging	 Noord	
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Adres	gegevens	
Bandoengstraat	17	
2022	EJ	Haarlem	

	
	

	
Kadastrale	gegevens	
Adres	 Bandoengstraat	17	
Postcode	/	plaats	 2022	EJ	Haarlem	
Gemeente	 Schoten	
Sectie	/	Perceel	 B	17015	
Oppervlakte	 62	m2	
Soort	 Volle	eigendom	 	 	
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NO RISK! clausule 
“Koop gerust een woning onder voorwaarde verkoop huidige woning” 

Wanneer jij als koper een ander huis koopt, nog voordat je eigen woning verkocht is, bezit je enige tijd 2 
woningen. Wanneer deze periode lang duurt, kan dat financieel nare gevolgen hebben.  
In dat geval is het wellicht verstandig de verkoper te vragen te verkopen met deze clausule. Daarmee kun 
jij/de koper de aankoop ontbinden wanneer de verkoop van je huidige huis te lang duurt.  
Vraag ons, of uw eigen makelaar naar de verkoopvoorwaarden van de NO RISK! clausule. 

 
ALGEMENE GEGEVENS 

Onderzoeksplicht: Hoewel gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijke inventarisatie van de beschikbare gegevens, 
moet ervan worden uitgegaan dat het voorgenoemde slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, 
omschrijving, etc.) 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 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. 
 
Erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen:  Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere bepalingen verbonden 
zijn. Deze worden aan elke opvolgende eigenaar opgelegd. Ze staan gewoonlijk in het eigendomsbewijs. Een kopie van 
het eigendomsbewijs is op te vragen via de verkopende makelaar. 
 
Biedingssysteem (Amsterdams): Bij de verkoop van de woning hanteert ons kantoor het Amsterdamse 
biedingssysteem. Er is pas sprake van een onderhandeling wanneer 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. De makelaar mag pas met derden onderhandelen wanneer de onderhandeling met de eerste kandidaat-
koper gegadigde op niets zijn uitgelopen. Wel kan een derde een eenmalig uiterst bod uitbrengen.  
 
De eerste bieder wordt dan in de gelegenheid gesteld ook zijn uiterste bod te doen. De verkoper bepaalt daarna aan 
welke bieder de woning wordt gegund. 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.  
 
Gunning:  Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor het object te gunnen aan de gegadigde van zijn keuze. 
Een overeenkomst komt tot stand indien overeenstemming is bereikt over zowel de koopsom en de oplevering, 
bijkomende voorwaarden en roerende zaken. 
 
Ontbindende voorwaarden:  Ontbindende voorwaarden worden alleen in de koopakte opgenomen indien deze 
uitdrukkelijk bij de bieding worden gemeld. 
 
Huisvestingsvergunning:  Indien de vraagprijs boven de vrije vestigingsgrens ligt (€ 136.135,--) geldt voor deze woning 
vrije vestiging en is geen woonvergunning nodig. 
 
Koopakte:  De koopakte wordt opgesteld door Leef! Makelaars-Taxateurs o.z. Behoudens nadere afspraken gelden de 
standaard regels zoals deze voorkomen in de model- koopakte die opgesteld is 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 woonvergunning, hypotheek, Nationale Hypotheek Garantie) worden alleen vermeld als deze in de 
onderhandeling zijn afgesproken. Voor zover er in deze brochure aanvullende clausules zijn vermeld worden deze 
opgenomen in de koopakte. 
 



	
	
	

	

	
	

	

Leef!	Makelaars-Taxateurs	o.z.	
Staten	Bolwerk	2	A	
2011	ML		Haarlem	
Tel:	023-5519006	

E-mail:	info@leefmakelaars.nl	
Website:	www.leefmakelaars.nl	

Verdere informatie:  Alle belangrijke documentatie is bij de verkopend makelaar op  afspraak in te zien. In veel 
gevallen kunnen fotokopieën worden verkregen of kunnen gegevens aan u verzonden of gemaild worden. 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. 
 
Disclaimer: Deze brochure is door ons kantoor met de meeste zorg samengesteld aan de hand van de door verkoper 
aan ons ter hand gestelde gegevens en tekeningen. Derhalve kunnen wij geen garanties verstrekken, noch kunnen wij 
op enigerlei wijze eventuele aansprakelijkheid voor deze gegevens aanvaarden. 
 

CLAUSULEBLAD (Aanvullende clausules vanuit de woningbrochure op te nemen in de koopakte) 
 
Roerende zaken:  Uitgangspunt is dat de roerende zaken volgens aangehechte lijst bij de koopsom zijn inbegrepen en 
achterblijven. Indien volgens deze lijst roerende zaken ter overname zijn, dan dient de koper de overname c.q. 
overnamelijst rechtstreeks met de verkoper overeen te komen en bij oplevering te voldoen. 
 
Notaris:  De notariële eigendomsoverdracht zal plaatsvinden bij de notaris van de verkopers keuze, mits deze is 
gelegen in een straal van 10km rondom de woning. Kopers eventuele meerkosten (zoals reiskosten, notariële volmacht, 
ed) als gevolg van kopers notariskeuze buiten dit gebied komen volledig voor rekening van verkoper. 
 
Ouderdomsclausule:  Het is koper bekend dat de onroerende zaak meer dan 60 jaar oud is, hetgeen betekent dat de 
eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe(re) woningen. In 
afwijking van artikel 5.3 van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van een 
of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet- 
beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst voor rekening en risico van koper. Tenzij de verkoper de kwaliteit 
ervan gegarandeerd heeft, staat hij niet in voor de staat van de fundering, bouwkundige constructie, vloeren, 
elektriciteit-,gas- en waterinstallaties, de riolering, de aanwezigheid van en/of aantasting door ongedierte c.q. 
schimmels (zoals houtworm, boktor, zwam, etc.) en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht.  
 
Bouwkundige keuring:  Koper verklaart door verkoper voldoende in de gelegenheid te zijn gesteld de woning in- en 
uitwendig (bouwkundig) te beoordelen. Van deze mogelijkheid heeft koper wel/niet* gebruik gemaakt, op: 
…………………………………………………….. door ………………………………………………………………………………………………. 
 
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 hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper van alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig 
asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien. 
In afwijking van artikel 6.3. van deze koopovereenkomst 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 en/of de verwijdering van het 
asbestdak voor rekening en risico van koper. Bij de onderhandeling en het vaststellen van de koopsom is hier rekening 
mee gehouden. 
 
Vragenlijst deel B Koper verklaart bekend te zijn met de inhoud van de vragenlijst deel B. 
 
Milieuclausule:   
Verkoper verklaart dat hem betreffende eventuele verontreiniging niets anders bekend is dan het aan de brochure c.q. 
koopakte gehechte document van de gemeente Haarlem of de milieuscan van Landmark. Elke aansprakelijkheid van 
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.Funderingsclausule:  Verkoper verklaart dat hem 
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betreffende de fundering geen problemen bekend zijn. Verkoper staat niet in voor de kwaliteit van de fundering en 
koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele funderingsproblematiek. 
 
Maatvoering: De woning is opgemeten conform de branchebrede meetinstructie. 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) 
Leef! Makelaars-Taxateurs o.z. van alle aansprakelijkheid ter zake van eventueel later te constateren verschillen in 
maatvoering van zowel gebruiksoppervlakte als inhoud van de woning. 
 
Indien de koper een voorbehoud voor de financiering maakt wordt tevens het volgende artikel opgenomen: “Goed 
Gedocumenteerd”: In het kader van een mededeling dat ontbinding wordt ingeroepen op grond van een 
financieringsvoorbehoud wordt onder –goed gedocumenteerd- in ieder geval verstaan dat de mededeling vergezeld 
moet gaan van bewijsstukken dat koper bij tenminste 2 geldverstrekkende instellingen een offerte heeft gevraagd of 
heeft laten vragen en dat geen van die aanvragen tot het gewenste resultaat heeft geleid. Indien de mededeling niet –
goed gedocumenteerd- is, behoeft verkoper geen genoegen te nemen met de ontbinding.  
 
Waterhuishoudingsclausule:  Koper verklaart bekend te zijn met de lokale problemen betreffende het grondwaterpeil 
mogelijk ontstaan als gevolg van gewijzigd duinwaterbeheer. Indien nu of in de toekomst hinder ondervonden wordt 
van de staand van het grondwater, vrijwaart koper verkoper van alle aansprakelijkheid en schade hieruit 
voortvloeiende. 
 
Zuiveringsclausule:  Koper verleent bij deze volmacht aan verkoper, alsmede aan iedere afzonderlijke medewerker van 
de notaris die met 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. 
 
Schriftelijke vastlegging:  Uit de overeenkomst vloeien pas verplichtingen voort als beide partijen de koopakte hebben 
ondertekend. De partij die deze akte als eerste ondertekent, doet dit onder voorbehoud dat hij uiterlijk op de 5de 
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. 
 
Toestemming aan notaris voor versturen van 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. 
 
Niet door verkoper bewoond  
Wanneer de woning recentelijk niet door de verkoper zelf bewoond is geweest wordt volgend artikel in de 
koopovereenkomst opgenomen “Koper is op de hoogte van het feit dat verkoper het verkochte nooit zelf feitelijk heeft 
gebruikt en dat verkoper daarom de koper niet kan informeren over eigenschappen respectievelijk gebreken aan het 
verkochte waarvan verkoper op de hoogte zou kunnen zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In 
verband hiermee zijn partijen overeengekomen dat dergelijke eigenschappen respectievelijk gebreken voor rekening en 
risico van koper komen. Koper vrijwaart verkoper voor alle eventuele aanspraken van derden (waaronder begrepen die 
van zijn rechtsopvolgers onder bijzondere titel).	


