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Leef! heerlijk in deze luxe en moderne hoek-bovenwoning aan de President Steijnstraat 103rd
met multifunctionele studio op de begane grond!
Wat een sfeervolle en ruime woning! Deze fraai gerenoveerde bovenwoning heeft een
dakterras van ruim 16m2 met veel privacy, daarnaast is er op de begane grond een studio met
eigen entree of via het trappenhuis aan de achterzijde van de bovenwoning. Ideale woning
voor kantoor aan huis, thuiswerken, atelierruimte of andere invulling.
Over de bovenwoning:
De keuken is modern luxe, compleet met inbouwapparatuur en een eiland (extra werk- en
bergruimte). Ook de badkamer is fraai afgewerkt met ligbad, douche en dubbel
wastafelmeubel. Kortom, deze woning is instap-klaar!
De locatie is top, op nog geen 10 minuten lopen van het NS station en maar 200 meter vanaf
de gezellige winkelstraat de Cronjé. Hier woon je op de hoek van de President Steijnstraat en
de Kloosterstraat, de grote raampartijen bieden je een leuk en vrij uitzicht over het groene
speelplein.
Kom binnenkijken, je bent van harte welkom in deze unieke woning met vele plussen:
+ Ruime lichte woonkamer met grote raampartijen en fraaie details.
+ Bovenwoning ca. 118 m2, begane grond studio ca. 33 m2, dakterras 16 m2.
+ Diverse gebruiksmogelijkheden voor de studio o.a. atelierruimte, kantoor- aan-huis, e.d.
+ Moderne open leef keuken met diverse inbouwapparatuur.
+ Twee royale slaapkamers en nette badkamer.
+ Geheel voorzien van kozijnen met dubbele beglazing en dakisolatie.
+ Leuk en beschut dakterras met speelse verhogingen.
+ Goed gelegen ten opzichte van winkels, het centrum en sportvoorzieningen.
+ Leuke ligging op de hoek aan het plein met een mooi uitzicht.
+ De bruisende binnenstad is gelegen op korte afstand en binnen 30 minuten fietsen sta je op
het strand.
Beleef deze woning nu alvast 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!
Achter de voordeur:
Zelfstandige entree op de begane grond aan de President Steijnstraat met meterkast en
trapopgang naar…
Eerste verdieping: Overloop met separaat toilet v.v. fonteintje. Zeer lichte en ruime
woonkamer opgedeeld als zitgedeelte met sfeervolle open haard, en prettige lichttoetreding
middels viertal ramen en Frans balkon die een vrij uitzicht hebben over het groene speelplein.
Het eetgedeelte is ingericht met een moderne, open keuken v.v. diverse inbouwapparatuur
waaronder een inductiekookplaat, Quooker en een bijkeuken met o.a. koel/vriescombinatie,
vaatwasser en aansluiting voor de wasmachine. Via de bijkeuken is er toegang tot het
dakterras met elektrische zonwering en de berging.
Tweede verdieping: Overloop met lichtkoepel en vaste kast met C.V.-ketel opstelling, zeer
royale slaapkamer aan zowel de voor- als achterzijde. Badkamer is ingericht met ligbad,
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douchecabine en dubbel wastafelmeubel.
Kloosterstraat ong.
Deze ruimte is in 2016 gerenoveerd en momenteel in nu gebruik als studio.
Voordeur aan de zijde van Kloosterstraat; hal, toiletruimte, moderne badkamer met
inloopdouche, wastafelmeubel en wasmachine-aansluiting. Deur naar de multifunctionele
ruimte die momenteel is ingericht als studio met open keuken. Trap naar de 1ste etage van de
bovenwoning vanuit de hal.
Leef! heerlijk in Cronjé/Transvaalbuurt…
Hier woon je op een uitstekende en zeer centrale locatie, lekker dichtbij het station. In de
buurt zijn er veel winkels te vinden zoals winkelstraat Cronjé (met vele leuke speciaalzaken,
diverse horeca en een grote AH) of winkelcentrum Spaarneboog (met Vomar, Action en
sportcentrum).
Daarnaast is er een goed aanbod aan scholen, kinderopvang en buurtspeeltuin, je vindt het
allemaal de buurt. Trein- en busstation, de gezellige oude binnenstad, de Stadskweektuinen,
het Spaarne en de monumentale Ripperdakazerne, het ligt allemaal op korte loopafstand. De
duinen, het strand en de zee bevinden zich op nog geen half uur fietsen en ga je liever met de
auto? Voldoende parkeergelegenheid en de belangrijkste uitvalswegen bereik je binnen enkele
minuten rijden. Kortom, een heerlijke buurt om te wonen en te leven.
Goed om te weten:
+ Totale oppervlakte ca. 151 m2, waarvan ca. 118 m2 aan woonoppervlakte en ca. 33 m2 aan
overige inpandige ruimte.
+ Bouwjaar: ca. - 1906.
+ Bovenwoning: woonoppervlakte: ca. 118 m2. Inhoud: ca. 400 m3.
+ Luxe bovenwoning met 2 ruime slaapkamers en studio op de begane grond.
+ Verwarming middels C.V.-ketel "Atag“ (2010).
+ Actieve VvE, servicekosten € 143,- p/m (incl. opstalverzekering, MJOP)
+ Parkeren middels vergunning (President Steijnstraat) en (gedeeltelijk) vrij parkeren
(Kloosterstraat).
+ Dakterras President Steijnstraat is bij gedogen.
+ Energielabel: E.
+ Aanvaarding is in overleg.
Goed om te weten over de studio op de begane grond:
+ Totale vloeroppervlakte ca. 33m2.
+ Volgens gemeente Haarlem: Bestemmingplan Tuin 3.
+ Momenteel geen adresaanduiding toegekend.
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Live! wonderful in this luxurious and modern corner upstairs apartment on the President
Steijnstraat 103rd which includes a multifunctional studio on the ground floor!
What an attractive and spacious home! This beautifully renovated upstairs apartment has a
roof terrace over 16m2 with lots of privacy. In addition there is a studio on the ground floor
with its own entrance or via the staircase at the rear of the upstairs apartment. Ideal house to
have your home office, studio space or other interpretation.
About the upstairs apartment: The kitchen is modern luxury, complete with built-in appliances
and an island (extra work and storage space). The bathroom is also beautifully finished with
bath, shower and double washbasin. In short, this property is ready to move in!
The location is great, less than a 10-minute walk from the NS station and only 200 meters
from the cozy shopping street the Cronjé. Here you live on the corner of the President
Steijnstraat and the Kloosterstraat, the large windows offer you a nice and unobstructed view
over the green playground.
Come and have a look inside, you are welcome in this unique home with many pluses:
+ Spacious bright living room with large windows and beautiful details.
+ Upstairs apartment approx. 118 m2, ground floor studio approx. 33 m2, roof terrace 16 m2.
+ Multiple uses for the studio including studio space, home office, etc.
+ Modern open living kitchen with various built-in appliances.
+ Two spacious bedrooms and neat bathroom.
+ Fully equipped with frames with double glazing and roof insulation.
+ Nice and sheltered roof terrace with playful elevations.
+ Well located in relation to shops, the center and sports facilities.
+ Nice location on the corner and square with a nice view.
+ The bustling city center is located a short distance away and within 30 minutes by bike you
are on the beach.
Experience this property now via a virtual viewing! Walk through the house, view the house
from a distance or zoom in. Curious? Take a look at Funda under 3D tour!
Behind the front door: Independent entrance on the ground floor on the President Steijnstraat
with meter cupboard and stairs to...
First floor: Landing with separate toilet with hand basin. Very bright and spacious living room
divided into s sitting area with an attractive fireplace and pleasant light through four windows
and French balcony that have an unobstructed view over the green playground. The dining
area is furnished with a modern, open kitchen with various built-in appliances including an
induction hob, Quooker and a utility room with fridge / freezer, dishwasher and connection for
the washing machine. Through the utility room there is access to the roof terrace with electric
blinds and the storage room.
Second floor: Landing with skylight and closet with central heating boiler, two very spacious
bedrooms at the both and rear. Bathroom is furnished with bath, shower cabin and double
washbasin.
Kloosterstraat:
This space was renovated in 2016 and is currently used as a studio.
Front door on the side of Kloosterstraat; hall, separate toilet, modern bathroom with walk-inshower, washbasin and washing machine connection. Door to the multifunctional room that is
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currently furnished as a studio with open kitchen. Stairs to the 1st floor of the upstairs
apartment from the hall.
Live! lovely in Cronjé/Transvaalbuurt…
Here you live in an excellent and very central location, conveniently close to the station. In the
area there are many shops, for example the shopping street Cronjé (with many nice specialty
shops, various restaurants and a large AH) or shopping center Spaarneboog (with Vomar,
Action and sports center).
In addition, there is a good range of schools, childcare and neighborhood playground, you will
find it all nearby. Train and bus station, the cozy old town, the Stadskweektuinen, the Spaarne
and the monumental Ripperda barracks, it is all a short walk away. The dunes, the beach and
the sea are less than half an hour by bike and do you prefer to go by car? Plenty of parking
and the main roads can be reached within a few minutes' drive. In short, a wonderful
neighborhood to live in.
Good to know:
+ Total surface of approx. 151 m2, of which approx. 118 m2 of living space and approx. 33
m2 of other indoor space.
+ Year of construction: approx. - 1906.
+ Upstairs apartment: living area: approx. 118 m2. Volume: approx. 400 m3.
+ Luxurious upstairs apartment with 2 spacious bedrooms and studio on the ground floor.
+ Heating by central heating boiler "Atag" (2010).
+ Active Membership of Owners, service costs € 143,- p/m (incl. home insurance, MJOP)
+ Parking possible by permit (President Steijnstraat) and (partially) free parking
(Kloosterstraat).
+ The use of the roof terrace President Steijnstraat is at toleration.
+ Energy label: E.
+ Acceptance is in consultation.
Good to know about the studio on the ground floor:
+ Total floor area approx. 33m2.
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Kenmerken
Object gegevens
Soort appartement
Open portiek
Bouwperiode
Maten object
Aantal kamers
Aantal slaapkamers
Inhoud woning
Gebruiksoppervlakte
woonfunctie
Woonkamer
Details
Ligging
Bijzonderheden
Voorzieningen

Bovenwoning
Nee
1906-1930

5 kamers
3 slaapkamer(s)
544 m3
151 m2
70 m2

Schuur / berging
Garage
Kabel
Buitenzonwering

In woonwijk, vrij uitzicht
Gedeeltelijk gestoffeerd
Mechanische ventilatie, Buitenzonwering, Rookkanaal,
Frans balkon, Dakraam, Natuurlijke ventilatie
Aangebouwd hout
Geen garage
Nee
Ja

Energie
Energielabel
Isolatie
Verwarming
Warmwater
C.V.-ketel

E
Dakisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas
C.V.-Ketel
C.v.-ketel
Atag (Gas gestookt combiketel uit 2010, eigendom)

Tuin gegevens
Tuin
Tuin diepte (cm)
Tuin breedte (cm)
Hoofdtuin
Positie
Kwaliteit

Zonneterras
504
325
Zonneterras
Oost
Normaal
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Locatie
Adres gegevens
Adres
Postcode / plaats
Provincie

President Steijnstraat 103 rd
2021 VC Haarlem
Noord-Holland

Locatiekaart

Kadastrale gegevens
Adres
Postcode / Plaats
Gemeente
Sectie / Perceel
Indexnummer
Soort

President Steijnstraat 103 rd - 2021 VC
Haarlem

President Steijnstraat 103 rd
2021 VC Haarlem
Schoten
B / 16210
A4
Volle eigendom

Leef! Makelaars-Taxateurs o.z.
Staten Bolwerk 2 A
2011 ML, HAARLEM
Tel: 023-5519006
E-mail: info@leefmakelaars.nl
www.leefmakelaars.nl

Lijst van zaken

President Steijnstraat 103 rd - 2021 VC
Haarlem

Leef! Makelaars-Taxateurs o.z.
Staten Bolwerk 2 A
2011 ML, HAARLEM
Tel: 023-5519006
E-mail: info@leefmakelaars.nl
www.leefmakelaars.nl

President Steijnstraat 103 rd - 2021 VC
Haarlem

Leef! Makelaars-Taxateurs o.z.
Staten Bolwerk 2 A
2011 ML, HAARLEM
Tel: 023-5519006
E-mail: info@leefmakelaars.nl
www.leefmakelaars.nl

President Steijnstraat 103 rd - 2021 VC
Haarlem

Leef! Makelaars-Taxateurs o.z.
Staten Bolwerk 2 A
2011 ML, HAARLEM
Tel: 023-5519006
E-mail: info@leefmakelaars.nl
www.leefmakelaars.nl

President Steijnstraat 103 rd - 2021 VC
Haarlem

Leef! Makelaars-Taxateurs o.z.
Staten Bolwerk 2 A
2011 ML, HAARLEM
Tel: 023-5519006
E-mail: info@leefmakelaars.nl
www.leefmakelaars.nl

President Steijnstraat 103 rd - 2021 VC
Haarlem

Leef! Makelaars-Taxateurs o.z.
Staten Bolwerk 2 A
2011 ML, HAARLEM
Tel: 023-5519006
E-mail: info@leefmakelaars.nl
www.leefmakelaars.nl

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.
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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 NVMverkoopmakelaar, 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.
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 WOZwaarde 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
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
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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/geen 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 90 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.
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
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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
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hierbij de courtagenota onherroepelijk te verrekenen in de nota van afrekening en uit te
betalen aan de makelaar.
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