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Schagchelstraat 22 rood, 2011 HX Haarlem 

Vraagprijs € 689.000,00 kosten koper
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Leef! heerlijk in de Schagchelstraat 22 rood te Haarlem.  

  

In het hart van het centrum, in één van de autoluwe 'Gouden Straatjes', ligt dit 

superappartement!   

Kom kijken, je bent welkom in deze ruime bovenwoning van drie etages, ca. 125m2 groot en 

vele andere plussen:  

   

+ Gemoderniseerd in 2005 met behoud van originele details als paneeldeuren, glas in lood en 

schouw.  

+ Drie royale slaapkamers, een extra kamer kan gecreëerd worden.  

+ Nette keuken en badkamer.  

+ Twee zonnige dakterrassen op het zuidoosten en noordwesten.  

+ Mogelijkheid tot creëren tweede badkamer op de derde verdieping.  

+ Dak, muur en plafond/vloerisolatie.  

+ Hoofddak vernieuwd in 2022.  

+ Toplocatie, midden in het oude centrum in een gezellige straat, maar rustig want autoluw.  

+ Uitvalswegen, openbaar vervoer, winkel- en recreatievoorzieningen zijn op steenworp 

afstand gelegen.  

  

Beleef deze woning nu alvast via de virtuele tour! Loop door de woning heen, kijk van een 

afstand of zoom in. Benieuwd? Ga naar onze site voor de complete presentie met 3D tour!  

   

   

Achter de voordeur:  

Tref je op de begane grond een privé entree met granito vloer, meterkast en garderobe, 

bergruimte en de trap naar de eerste verdieping.   

  

Eerste verdieping: Overloop met modern toilet met fontein en mechanische ventilatie en trap 

naar de tweede verdieping.  De woonkamer is in een voor- en achterkamer opgedeeld doordat 

de keuken in het midden is geplaatst.  Ideaal om al kokend, betrokken te blijven bij beide 

kamers. De voorkamer heeft een gezellige brede erker met glas in lood en een schouw. Op de 

vensterbank kun je lekker zitten om de bedrijvigheid in de straat te aanschouwen.  De 

achterkamer heeft openslaande deuren die toegang geven tot het ruime dakterras op het 

noordwesten met ingebouwde loungebank. Tot laat kun je hier in de zomer genieten van de 

zon.  

De keuken beschikt over een vaatwasser, 5 pits gas met afzuigkap, oven, magnetron en een 

koelvriescombinatie.  

  

Tweede verdieping: Aan de overloop liggen twee slaapkamers en de badkamer en er is een 

inbouwkast. Zowel de kamer aan de voorzijde als aan de achterzijde liggen over de hele 

breedte van de woning en zijn heerlijk licht en ruim. De kamer aan de voorzijde heeft een 

inbouwkast en de kamer aan de achterzijde een royale inloopkast.   

Tussen de kamers ligt de nette badkamer welke is voorzien van ligbad, douche, 

wastafelmeubel, mechanische ventilatie en een tweede toilet.  
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Derde verdieping: Je komt boven op een overloop waar de wasmachine en droger staan en 

een kast met cv-ketel is. Daarnaast is er een deur naar het dak aan de achterzijde.  

Er bevindt zich een grote slaapkamer op deze etage met veel kastruimte en openslaande 

deuren naar een heerlijk terras op het zuidoosten met een fantastisch uitzicht over de 

binnenstad. Er is een fijne, ruime werkplek in de kamer gecreeerd. Tevens zijn alle leidingen 

aanwezig om een tweede badkamer te realiseren.  

  

 Leef! heerlijk in de Binnenstad…  

De woning is gelegen in een van Haarlems mooiste straatjes, midden in het stadshart van het 

historische centrum. De Schagchelstraat wordt ook wel één van de 7 Gouden Straatjes 

genoemd vanwege de ambachtelijke, zelfstandige en ook artistieke winkeltjes. Het centrum 

van Haarlem is geliefd om haar monumentale panden aan fraaie grachten, de beste 

restaurants, koffietentjes en winkeltjes, elk met een eigen karakter. De Grote Markt en de 

Botermarkt bieden je gezellige markten met curiosa, biologische- en een gemengde markt op 

zaterdag. Musea, podia, (park)events, theaters en bioscopen… er is altijd wat leuks te doen!  

  

Hier woon je om de hoek van het beroemde water “het Spaarne”, hier is het zomers heerlijk 

toeven. Even verderop de Haarlemmerhout, het oudste stadsbos van Nederland, een prachtige 

plek om te wandelen, te ontspannen of te sporten of voor een bezoek aan de kinderboerderij 

en het pannenkoekenhuis.  

  

Het NS-station, bushalte Verwulft (Zuidtangent > Schiphol) of de Tempeliersstraat zijn op 

loopafstand. In slechts 25 minuten fietsen ben je in de duinen of sta je met je voeten op het 

strand.   

  

De woning is gelegen in Parkeervergunninggebied “Binnenstad” en er is per huisadres (zonder 

wachttijd) één parkeervergunning te verkrijgen. Zowel garage De Kamp, Raaks als Houtplein 

liggen op een steenworp afstand. Even de rust en het groen opzoeken? Haarlem beschikt over 

prachtige stadsparken, zoals het Kenaupark en de Haarlemmerhout,   

  

  

Goed om te weten:  

- Woonoppervlakte: ca 125 m2 conform NEN- meetrapport.  

- Centrale verwarming via Intergas hre-ketel uit 2019 (service onderhouden).   

- Gebouwd in ca 1880 op een gemetselde fundering (fundering op staal).  

- Geactiveerde VvE, servicekosten € 100,66, opstalverzekering en reservefonds.  

- WOZ-waarde per 1 jan 2021: €515.000,-- euro (opkoopbescherming is niet van toepassing).  

- Energielabel: D  

- Parkeren middels vergunning op straat of in één van de parkeergarages.  

- Oplevering in overleg, notariskeuze.  
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Live! Fantasticallly in the Schagchelstraat 22 red in Haarlem. 

 

In a car-free street, in the heart of the center, you will find this super apartment! 

Come and have a look, you are welcome in this spacious upstairs apartment of three floors and 

approx. 125m2 in size and many other pluses: 

  

+ Modernized in 2005 while retaining original details such as panel doors, stained glass and 

fireplace. 

+ Three spacious bedrooms, an extra room can be created. 

+ Neat kitchen and bathroom. 

+ Two sunny roof terraces facing southeast and northwest. 

+ Possibility to create a second bathroom on the third floor. 

+ Roof, wall and ceiling/floor insulation. 

+ Main roof renewed in 2022. 

+ Prime location, in the middle of the old center in a pleasant street, but quiet because car-

free. 

+ Highways, public transport, shopping and recreational facilities are just a stone's throw 

away. 

 

Experience this house now via the virtual tour! Walk through the house, look from a distance 

or zoom in. Curious? Go to our site for the complete presentation with 3D tour! 
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Kenmerken 
 

Object gegevens 

Soort appartement Bovenwoning 

Open portiek Nee 

Bouwjaar 1880 
   

 
Maten object 

Aantal kamers 5 kamers 

Aantal slaapkamers 3 slaapkamer(s) 

Inhoud woning 425 m3 

Gebruiksoppervlakte 

woonfunctie 

125 m2 

Woonkamer 34 m2 
   

 
Details 

Ligging In centrum 

Bijzonderheden Gedeeltelijk gestoffeerd, beschermd stads- of 

dorpsgezicht 

Voorzieningen Mechanische ventilatie, Buitenzonwering, Rookkanaal 

Buitenzonwering Ja 
   

 
Energie 

Energielabel D 

Isolatie Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Grotendeels 

dubbelglas 

Verwarming C.V.-Ketel 

Warmwater C.v.-ketel 

C.V.-ketel Intergas HRE (Gas gestookt combiketel uit 2019, 

eigendom) 
   

 
Tuin gegevens 

Tuin Zonneterras 

Tuin diepte (cm) 420 

Tuin breedte (cm) 446 

Hoofdtuin Zonneterras 

Positie Noord, West 

Kwaliteit Verzorgd 
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Kadastrale kaart 
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Meetstaat 
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Locatie 
 
Adres gegevens 
Adres Schagchelstraat 22 rood 
Postcode / plaats 2011 HX  Haarlem 
Provincie Noord-Holland 

 
Locatiekaart 

 

 

Kadastrale gegevens 
Adres Schagchelstraat 22 rood 
Postcode / Plaats 2011 HX  Haarlem 
Gemeente Haarlem 
Sectie / Perceel D / 10633 
Indexnummer A2 

Soort Volle eigendom 
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Lijst van zaken 
 

 

 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Woning 
Interieur 

Verlichting, te weten:     

- Inbouwspots/dimmers     

- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers     

- Losse (hang)lampen     

-      

-      

(Losse)kasten, legplanken, te weten:     

- Alle, behalve dressoir eetkamer en boekenkast 
1e verdieping achter. 

    

-      

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:     

- Gordijnrails     

- Gordijnen     

- Overgordijnen     

- Vitrages     

- Rolgordijnen     

- Lamellen     

- Jaloezieën     

- (Losse) horren/rolhorren     

-      

-      

Vloerdecoratie, te weten:     

- Vloerbedekking     

- Parketvloer     

- Houten vloer(delen)     

- Laminaat     

- Plavuizen     

-      

-      

(Voorzet) openhaard met toebehoren     

Allesbrander     

Houtkachel     

(Gas)kachels     
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Designradiator(en)     

Radiatorafwerking     

Overig, te weten: 
    

- Spiegelwanden     

- Schilderij ophangsysteem     

-      

-      

-      

-      

 
Keuken 

    

Keukenblok (met bovenkasten)     

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 
    

- Kookplaat     

- (Gas)fornuis     

- Afzuigkap     

- Magnetron     

- Oven     

- Combi-oven/combimagnetron     

- Koelkast     

- Vriezer     

- Koel-vriescombinatie     

- Vaatwasser     

- Quooker     

- Koffiezetapparaat     

-      

-      

Keukenaccessoires, te weten:     

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      

 
Sanitair/sauna 

    

Toilet met de volgende toebehoren:     

- Toilet     

- Toiletrolhouder     

- Toiletborstel(houder)     

- Fontein     
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

-      

-      

Badkamer met de volgende toebehoren:     

- Ligbad     

- Jacuzzi/whirlpool     

- Douche (cabine/scherm)     

- Stoomdouche (cabine)     

- Wastafel     

- Wastafelmeubel     

- Planchet     

- Toiletkast     

- Toilet     

- Toiletrolhouder     

- Toiletborstel(houder)     

-      

-      

Sauna met toebehoren     

     

     

 
Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing 

    

Schotel/antenne     

Brievenbus     

Kluis     

(Voordeur)bel     

Alarminstallatie     

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie     

Rookmelders     

(Klok)thermostaat     

Airconditioning     

Warmwatervoorziening, te weten: 
    

- CV-installatie     

- Boiler     

- Geiser     

-      

-      

-      

Screens     

Rolluiken     

Zonwering buiten     

-      

-      

-      

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten: 

-      
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Telefoonaansluiting/internetaansluiting     

Veiligheidsschakelaar wasautomaat     

Waterslot wasautomaat     

Zonnepanelen     

Oplaadpunt elektrische auto     

     

     

     

Tuin 
    

Inrichting 
    

Tuinaanleg/bestrating     

Beplanting     

m.u.v. olijfboom (1e verdieping), hortensia, perenbomen 
en palm (3e verdieping) 

    

Verlichting/installaties 
    

Buitenverlichting     

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder     

     

 
    

Bebouwing 
    

Tuinhuis/buitenberging     

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging     

(Broei)kas     

     

     

 
    

Overig 
    

Overige tuin, te weten: 
    

- (Sier)hek     

- Vlaggenmast(houder)     

- Picknicktafel     

- Kussens voor loungebank dakterras 1e 
verdieping 
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Overig 
    

Zijn er zaken die geen eigendom zijn van verkoper omdat 
er sprake is van een leasecontract of huurcontract. Zo ja, 
neemt verkoper de zaak mee of wordt het betreffende 
contract overgenomen? 

Ja Nee Gaat mee Moet 
worden 
overge 
nomen 

CV     

Boiler     

Zonnepanelen     

     

     

     

     

Bijlage(n) over te nemen contracten: 
    

-  

-  

 



  

 

BELANGRIJKE AANVULLENDE INFORMATIE 
 

Onderzoeksplicht koper: Hoewel gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijke inventarisatie van de 
beschikbare gegevens, moet ervan worden uitgegaan dat verstrekte informatie slechts indicatief is. De gegevens 
(bedragen, jaartallen, omschrijving, afmetingen, etc.) zijn soms verkregen door mondelinge informatie, via 
derden en soms zijn ze uit het geheugen opgediept. De verkoper is nadrukkelijk gevraagd de bij hem bekende 
gebreken te melden.  
 
De koper heeft echter zijn eigen wettelijke 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, ed. Wij adviseren koopgegadigden een eigen makelaar in te schakelen 
bij de aankoop van een woning. 
 
Belangrijke informatie: Alle belangrijke documentatie en informatie van het object is bij de verkopende makelaar 
in te zien, kunnen per mail worden verzonden of zijn te downloaden via www.nvmbieden.nl. 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. 
 
Biedingssysteem: Tijdens, of na de bezichtiging brengt de verkoopmakelaar belangstellenden op de hoogte van 
het gehanteerde biedsysteem voor de verkoop van deze woning. 
 
Amsterdams- biedsysteem: 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.  
 
Biedsysteem met Inschrijving: Kijkers en koopgegadigden worden in de gelegenheid gesteld om voor afloop van 
de sluitingstermijn éénmalig een uiterste bieding uit te brengen op de woning. De verkopende makelaar zal u 
aangeven op welk moment de bieding uiterlijk door ons dient te zijn ontvangen. Wij adviseren u daarbij 
eventuele (ontbindende) voorwaarden en wensen nadrukkelijk te vermelden.  
 
NVM Biedsafe:  Is een eerlijk en transparant biedsysteem via het online biedplatform nvmbieden.nl. Gegadigden 
worden uitgenodigd om voor afloop van de sluitingstermijn te komen bezichtigen en  één maximaal eindbod te 
plaatsen. De biedingen komen in een digitale kluis en zijn voor niemand zichtbaar. Pas na afloop van de 
inschrijvingstermijn gaat de digitale kluis open voor de makelaar en de verkoper en zien zij welke biedingen er 
gedaan zijn met welke voorbehouden. Alle biedingen worden aan de verkoper voorgelegd en besloten of, en aan 
welke kandidaat de verkoop gegund is. Binnen afzienbare tijd daarna worden alle bieders geïnformeerd over de 
gunning. 
 
Uiterlijk voor afloop van de sluitingstermijn dient de bieding door ons te zijn ontvangen via het online platform 
www.nvmbieden.nl (mondelinge- en mailbiedingen worden niet in behandeling genomen). Via dit online 
biedplatform kun je ook alle aanvullende woninginformatie inzien en downloaden. 
 
Transparant 
Wij zijn graag transparant en geven alle bieders inzage in het biedverloop zodra de verkoopovereenkomst 
onvoorwaardelijk is geworden. Na het maken van een afspraak kan het biedlogboek worden ingezien, uiteraard 
rekening houdend met de geldende privacy regelgeving (namen en contactgegevens blijven afgeschermd). 
 
Recht van gunning:  Voor alle biedmethoden geldt dat de verkoper, samen met zijn of haar NVM-
verkoopmakelaar, bepaalt aan wie de woningverkoop gegund is. Dit hoeft niet altijd degene te zijn met het 
hoogste bod, het kan ook de bieder zijn met de meest gunstige voorwaarden voor de verkoper.  
 

http://www.nvmbieden.nl/
http://www.nvmbieden.nl/


  

 

Schriftelijkheidsvereiste - rechtsgeldige overeenkomst pas ná ondertekening 
Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. 
Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper 
en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk 
Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of een toegestuurd concept van de 
koopovereenkomst wordt niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’. 
 
Koopovereenkomst:  De koopovereenkomst wordt opgesteld door Leef! Makelaars-Taxateurs o.z. Behoudens 
nadere afspraken gelden de standaard regels zoals deze voorkomen in de model- koopakte die is vastgesteld 
door de Nederlandse Coöperatieve vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM U.A., 
Vastgoedpro, VBO Vereniging van makelaars en taxateurs, de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. 
 
Waarborgsom en voorbehouden:  De waarborgsom, of bankgarantie bedraagt gebruikelijk 10% van de koopsom 
en moet worden voldaan aan de notaris. Ontbindende voorwaarden (zoals bijvoorbeeld tbv hypotheek, 
bouwkeuring, etc) worden alleen in de koopovereenkomst opgenomen indien deze nadrukkelijk bij de bieding 
worden gemeld en akkoord bevonden door de verkoper. Voor zover er in deze brochure aanvullende clausules 
zijn vermeld worden deze opgenomen in de koopovereenkomst (clausuleblad). 

Opkoopbescherming/huisvestingswet  
In meerdere gemeenten in Nederland is de opkoopbescherming van toepassing. Dit is een maatregel die het in 
principe verboden maakt om koopwoningen onder een bepaalde WOZ-waarde aan te kopen en vervolgens te 
verhuren. Per 1 februari 2022 geldt ook in Haarlem de opkoopbescherming; koopt u een woning met een WOZ-
waarde van € 389.000,- of lager, dan moet u daar ook zelf gaan wonen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u de 
woning tijdelijk verhuren en moet een vergunning worden aangevraagd. Voor nadere informatie omtrent de 
Opkoopbescherming verwijzen wij naar de gemeente(site) waarin de woning gelegen is.  

Disclaimer: 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. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.  
 
 

CLAUSULEBLAD 
(aanvullende clausules op te nemen in de koopovereenkomst) 

 

 

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 te bespreken en overeen te komen en bij (feitelijke) oplevering te voldoen aan 

de verkoper. 

 

Notaris: Tenzij anders aangegeven in de verkoopinformatie zal de notariële 

eigendomsoverdracht van de woning zal plaatsvinden bij de notaris van kopers keuze, mits 

deze is gelegen in een straal van 10km rondom de woning. Verkopers eventuele meerkosten 

(zoals reiskosten, notariële volmacht, ed) door kopers notariskeuze buiten dit gebied 

komen volledig voor rekeningen risico van de koper. 

 

Vragenlijst deel B: Koper verklaart bekend te zijn met de inhoud van de vragenlijst deel 

B en van de inhoud kennis te hebben genomen. 

 

Energielabel: Aan deze koopovereenkomst is wel kopie van een energielabel gehecht. Indien 

het origineel aanwezig is wordt dit bij de eigendomsoverdracht overhandigd door de 

verkoper aan de koper. Vanaf 1 januari 2015 heeft de rijksoverheid een voorlopig 

energielabel afgeven voor iedere woning in Nederland. Verkoper is vanaf die datum 

verplicht dit label vòòr de eigendomsoverdracht definitief te laten maken. Het niet 

hebben van een gevalideerd label is voor rekening en risico van verkoper. De aan het 

definitief maken verbonden kosten komen voor rekening van verkoper. 

 

Ouderdomsclausule: Het is koper bekend dat de onroerende zaak meer dan 140 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 6.3 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 **. Koper verklaart, met de wetenschap 

van deze beoordeling, dat de onroerende zaak die eigenschappen bezit die de koper op 

grond van de overeenkomst mag verwachten.  

 

Funderingsclausule: Verkoper verklaart dat hem 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. 

 

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 verwijdering van het asbest voor rekening en risico 

van koper. Bij de onderhandeling en het vaststellen van de koopsom is hier rekening mee 

gehouden. 

 

Milieuclausule: Verkoper verklaart dat hem betreffende eventuele verontreiniging niets 

anders bekend is dan het aan de brochure c.q. koopakte gehechte document van de 

milieudienst. 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. 

 

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. 

 

Maatvoering: De woning is opgemeten conform de meetinstructie 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. 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. 

 

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 derde 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. 

 

 

 



  

 

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 

één 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.  

 

In aanvulling hierop komen partijen overeen dat koper de/het volgende stuk(ken) dient 

over te leggen om te voldoen aan het vereiste van 'goed gedocumenteerd': alle 

benodigdheden ten behoeve van de financieringsaanvraag, compleet, en inclusief het 

taxatierapport en alle vereiste bijlagen.  

 

Indien koper de ontbinding wenst in te roepen als gevolg van de bouwtechnische keuring 

wordt onder 'goed gedocumenteerd' verstaan dat een kopie van het keuringsrapport, met 

daarin een overzicht van de kosten voor het direct noodzakelijk herstel van gebreken en 

het achterstallig onderhoud, aan verkoper of diens makelaar dient te worden overgelegd.  

 

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 deze 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. 

 

Overbruggingshypotheek: Koper verleent bij deze onherroepelijk toestemming aan de 

verkoper om het verkochte desgewenst tijdelijk -tot uiterlijk de overeengekomen dag van 

levering- te bezwaren met (overbruggings-) 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 uitdrukkelijk laat onverlet de verplichting van verkoper het verkochte aan 

koper op de overeengekomen datum te leveren vrij van hypotheken, welke dan ook. 

 

Dienstverlening: Deze overeenkomst van verkoop en koop is tot stand gekomen door 

bemiddeling van Leef! Makelaars - Taxateurs o.z. optredende voor verkoper, en ** voor de 

koper, die verklaart bij de notariële overdracht aan zijn makelaar een courtage 

verschuldigd te zijn conform de opdracht tot dienstverlening en machtigt de notaris 

hierbij de courtagenota onherroepelijk te verrekenen in de nota van afrekening en uit te 

betalen aan de makelaar.  
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