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                                Groet, team Leef! 

 



Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar: 1929
Soort: benedenwoning

Kamers: 3
Inhoud: 297 m³

Woonoppervlakte: 80 m²
Perceeloppervlakte: 182 m²

Overige inpandige ruimte: -
Gebouwgebonden buitenruimte: -

Externe bergruimte: 6 m²
Verwarming: Remeha HR combiketel

Isolatie: dakisolatie, vloerisolatie, dubbel glas
Energielabel: C



Leef! heerlijk in...
Woon je graag in een gewilde buurt op nog geen 30 minuten reizen van Amsterdam 
Centraal?  Dit is je kans! 







 De hele dag van de zon genieten 

Hier woon je midden in het Kleverpark, net om de hoek van het gezellige 
Santpoorterplein, op maar 4 minuten fietsen van het station! In deze fijne driekamer- 
benedenwoning met 14 meter diepe achtertuin op het zuiden en achterom. Een 
heerlijke tuin om de hele dag van te genieten, te ontspannen, lekker te eten of wat te 
drinken in de avondzon. 





 Erker met glas-in-lood, paneeldeuren en een serre

De woonkamer is ruim 33m2 groot en sfeervol met een erker, glas-in-lood, 
paneeldeuren en een serre met openslaande deuren naar de tuin. Door de aanbouw is 
de indeling nu optimaal, met een moderne halfopen keuken om lekker te koken en een 
ruime badkamer met ligbad en inloopdouche om je fijn te verzorgen. Beide slaapkamers 
zijn goed van afmeting en formaat, één daarvan is een opkamer. 





 Goed onderhouden 

Over het onderhoud hoef je je geen zorgen te maken. Sinds 2010 is de woning grondig 
gerenoveerd en altijd erg goed onderhouden. Niet alleen de keuken en badkamer zijn 
vernieuwd maar ook alle installaties, incl. vloerverwarming, vloerbalken met 
zwambehandeling (2017), onderhoudsvrije kozijnen met isolatieglas, voeg- en 
gevelwerk, plafonds met geluidsisolatie en veel meer. 







 Kortom 

Een sfeervolle en gelijkvloerse woning met zonnige tuin, dichtbij het station waar je met 
veel plezier woont door de sterke punten. 





 • Kleverpark, een fraaie buurt en perfecte locatie, hier woon je fijn. 


 • Comfortabel en gelijkvloers wonen, levensloopbestendig met een heerlijke tuin. 


 • Ruime woonkamer met sfeervolle details; erker, paneeldeuren en glas-in-lood. 


 • Moderne keuken compleet met vaatwasser, 5 pits kookplaat, koelkast en brede lades. 


 • Ruime badkamer met ligbad, inloop- regendouche en wastafelmeubel. 


 • Twee slaapkamers, beiden goed van formaat, één daarvan is een opkamer.


 • Energielabel C, met isolatieglas, vloer- en geluidsisolatie in de plafonds. 


 • Actieve VvE, servicekosten € 85,00 per maand incl. onderhoudsplan en

  opstalverzekering. 



 • Op maar 4 min. fietsen van de oude binnenstad, nog geen 30 min. reistijd van

  Amsterdam. 











De buurt...
Leef! en woon heerlijk in het Kleverpark 



Een fantastische buurt om in te wonen en volop te leven. Een buurt met mooie 
karaktervolle huizen gebouwd rond 1910, met mooie brede lanen en veel groen en het 
oude stadspark aan het Bolwerk. Hier woon je vlakbij het Santpoorterplein en de 
Kleverparkweg met goede (biologische) speciaalzaken, twee supermarkten en leuke 
eettentjes (Deplanu, Cleeff) voor een espresso, lunch, diner of wijntje op het terras. 




Het NS-station en de mooie oude binnenstad zijn op korte loop-/fietsafstand. Een 
veilige en (kind)vriendelijke buurt met een groot aanbod aan goede scholen, 
kinderopvang, speeltuinen en sport. Ook de Stadskweektuin en de Kleine Veerpolder 
(met Schoterveensemolen) zijn erg populair. 




Vanwege de locatie, voorzieningen en de bouwstijl is het Kleverpark gewild. Maar ook 
de centrale ligging tussen de uitvalswegen (A9), randweg en Bloemendaal aan zee (25 
fietsminuten) maken dat je in het Kleverpark met veel plezier gaat wonen. 







 Goed om te weten 


 • Bouwkundig gekeurde woning, rapport ter inzage. 


 • Zeer goed onderhouden, deze woning is zo te betrekken. 


 • Gebouwd rond 1929, opp. 182m2 eigen grond (geen erfpacht). 


 • Woonoppervlakte: ca. 78m2, inhoud 297m3 (NEN- meetrapport). 


 • Brede poort met achterom, geschikt voor een scooter of motor. 


 • Vloer- verwarming en warm water via Remeha HR- combiketel uit 2010 

  (service onderhouden). 



 • Praktische bergruimte in huis en een schuur in de tuin, geïsoleerd en 

  voorzien van elektra. 



 • Vrij parkeren in de buurt. 






 Indeling, afmetingen en woning, nu in 3D!!!

Bekijk deze woning nu alvast virtueel, in 3D. Loop door de woning heen, kijk van een 
afstandje of zoom in. Onze virtuele tour, de -360 graden- foto's, de video en de 
plattegronden geven je een mooi beeld van de indeling, afmetingen en het design. 







 Kom gerust binnenkijken, je bent welkom.



Your welcome...
Would you love to live in a hunted and willing neighborhood at less 30 minutes 
travel from Amsterdam Central Station? This is your change!




Here you live in the center of the Kleverpark area, close to the Santpoorterplein, only 4 
min. cycling from the station! In this nice three-room ground floor apartment with 
spacious backyard (approx. 14m!) facing south with back entrance. A beautiful garden to 
enjoy all day, relax in, eat well or have a beverage in the evening sun. 

 

The living room is over 33m2 and elegant with bay window, stained glass, panel doors 
and a extension with patio doors to the outside. Due to the extension, the layout is 
optimal, with a modern semi-open kitchen for excellent cooking and a spacious 
bathroom with bath and walk-in (rain)shower to take care of yourself daily. Both 
bedrooms are good in measure and size, of which one is an upstairs room. 




You don't have to worry about maintenance. Since 2010 the house has been thoroughly 
renovated and always well maintained. Not only the kitchen and bathroom have been 
renewed but also all installations, incl. floor heating, floor beams with mold treatment 
(2017), maintenance-free window frames with insulating glass, joint and façade work, 
ceilings with sound insulation and much more. 

 



 Live is good in the Kleverpark 

A great area to live in, to the fullest. A neighborhood with beautiful characterful houses 
built around 1910, with beautiful wide avenues and lots of greenery and the old city 
park Het Bolwerk. Here you live near the Santpoorterplein and the Kleverparkweg with 
good (bio) specialty shops, two supermarkets and nice restaurants (Deplanu, Cleeff) for 
an espresso, lunch, dinner or wine on the terrace. 

 

The railway station and the stunning old town are by a walk / short bike distance. A 
safe and (child) friendly neighborhood with a wide range of good known schools, 
childcare, playgrounds and sports. The Stadskweektuin and the Kleine Veerpolder 
(Schoterveensemolen) are also popular and nearby. 

 



 Good to know 


 • Maintenance inspected house, report for review. 


 • Very well maintained, this house is laidback to move into. 


 • Built around 1929, approx. 182m2 private owned land (no leasehold). 


 • Living space: approx. 78m2, content 297m3 (NEN measurement report). 


 • Wide gate with back entrance, will fit for a scooter or motorcycle. 


 • Floor- heating and warm water via combi system (Remeha HR 2010, 

  service maintained). 



 • Storage space inhouse and a shed in the garden, insulated, with electricity. 


 • Free parking area. 




 Come and have a look inside, you are welcome.









Gelijkvloers wonen...







Inclusief tuin...





















En een opkamer...















Goed

op de kaart...



  

 

 
Leef! heerlijk in Haarlem 
Haarlem is één van de leukste Citytrips van Nederland, de mooie stad 
aan rivier het Spaarne met verborgen hofjes en monumentale panden 
aan fraaie grachten.  

 
Je vindt hier de beste restaurants, koffietentjes en leuke winkeltjes in 
de Gouden Straatjes, elk met een eigen karakter. Op de ruime terrassen 
rondom de Grote of St. Bavokerk geniet je van een espresso of een 
heerlijke lunch en in de Jopenkerk drink je het lekkerste bier.  
 
De stad van kunst en cultuur, Frans Hals- en het Teylersmuseum. 
Bekend van muziekpodia, populaire events en bevrijdingspop in De 
Hout. Kortom, in Haarlem is altijd wel iets leuks te doen! 
 

   
Natuurlijk Haarlem 
Haarlem is omgeven door prachtige natuur met beken en rivieren, 
lommerrijke bossen en glooiende duinen. Met fraaie stadsparken zoals 
het Kenaupark, Fredrikspark, de Bolwerken en de Haarlemmerhout. 
Bollenvelden bloeien prachtig tussen omliggende dorpen en in 
Bloemendaal, Heemstede en Aerdenhout wandel je rondom statige 
buitenplaatsen, ooit het bezit van rijke kooplieden. 

 

 



  

 
 
Langs de oevers van het Spaarne, de Liede en de Mooie Nel geniet je 
volop van de natuur in een stevige wandeling of op de fiets. En fiets je 
naar het westen, dan sta je binnen 25 minuten met je voeten op het 
strand van Bloemendaal- of Zandvoort aan zee. 

 
Noord, Oost, Zuid, West… altijd centraal! 
Overal in de regio woon je op een paar minuten lopen of fietsen van 
het treinstation. Er is altijd wel een halte om de hoek, de bus brengt je 
binnen 30 minuten naar Amsterdam, de ZuidAs of Schiphol, en vlieg je 
de hele wereld over. Met de auto bereik je al snel de N208 of A9 
richting Alkmaar, Amsterdam, Den Haag en de rest van Nederland. 

 

 

 
Het ontstaan van Haralem 
De plaatsnaam Haarlem is afkomstig van Haarloheim of Haralem en 
werd voor het eerst genoemd in een document uit de 10 e eeuw. In 
1245 kreeg Haarlem stadsrechten van Willem II. 
 
De ligging aan de rivier heeft de bijnaam Spaarnestad opgeleverd. In de 
vroegmoderne tijd stond Haarlem bekend als Schildersstad en de 
handel in bollen heeft de naam Bloemenstad opgeleverd. Een inwoner 
van de stad wordt spottend ook wel mug genoemd, maar is meestal 
geen muggenzifter.  
 

   



  

De economie draaide eerst op het brouwen van bier, scheepsbouw en 
lakennijverheid. In 1631 werd de trekvaart Haarlem-Amsterdam 
aangelegd, daarna de Leidsevaart. In 1839 reed op de spoorlijn 
Amsterdam-Haarlem de eerste trein in Nederland en in 1658 
stichtte Peter Stuyvesant Nieuw-Haarlem in de VS, tegenwoordig 
Harlem, Manhattan, New York. 

 
Haarlem nu 
Haarlem telt vandaag ruim 160.000 inwoners en is (na Amsterdam) de 
grootste stad van Noord-Holland. Uit gemeente onderzoek blijkt dat de 
inwoners Haarlem, en ook haar leefomgeving, waarderen met het cijfer 
7.3 en de zorgvoorzieningen met een 8.  
 
Van alle inwoners vindt 79% het openbaar vervoer goed geregeld, 78% 
vindt dat mensen prettig met elkaar omgaan in de buurt en 89% van de 
inwoners is trots op Haarlem als cultuurstad. 
 

 

      

 
 
Leef! woont in Haarlem 
Alle medewerkers van Leef! kunnen je vol enthousiasme vertellen over 
de regio, de woningmarkt en voorzieningen in de buurt. Ze wonen zelf 
al jaren in de omgeving en het doet hun veel plezier je te helpen door al 
je vragen hierover te beantwoorden.  
 
 
 
 



  

Leef! de naam staat al even…  
1 mei 2007 stak Jochum Steur de sleutel in het slot van het kantoor aan 
het stadspark en opende voor het eerst de deuren van Leef! makelaars 
en taxateurs oz. De keuze voor de naam Leef! was niet zomaar, het 
staat voor goed wonen en gezond leven. Heerlijk genieten en je veilig 
voelen in je woning, dat is de basis voor een mooi leven. 

 
Leef! maakt mensen blij…  
Vandaag de dag heeft Leef! ruim 3000 transacties begeleid. Niet alleen 
door hun inzet bij de verkoop, maar ook bij de aankoop en verhuur van 
woningen. Het idee om zoveel mensen blij te maken geeft Jochum en 
zijn team een geweldig goed gevoel. 
 

 

 
Leef! leert je graag beter kennen… 

Ze nemen graag de tijd om je beter te leren kennen en nodigen je uit 
voor een afspraak. Wanneer je -ook- over woningverkoop wil praten 
dan maken ze het liefst een afspraak in de woning. Ze brengen pas 
kosten in rekening nadat dat is afgesproken, tot dan doen ze alles 
vrijblijvend. 
 

 

 
 
 
 



  

Antwoord op veel gestelde vragen: 
 
▪ Mag ik als mogelijke koper advies van de verkoopmakelaar verwachten?   
Nee, de verkopende makelaar vertegenwoordigt de belangen van de verkoper en mag daarom niet 
tegelijkertijd jouw belangen behartigen. Wanneer je advies wil tijdens het koopproces, dan is het 
verstandig om zelf een aankoopmakelaar in te schakelen. 
 
▪ Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper dan aan mij verkopen?   
Nee, de verkoper is niet verplicht de woning dan aan je te verkopen. De Hoge Raad heeft bepaald 
dat de vraagprijs gezien moet worden als een uitnodiging tot het doen van een bod. 
 
▪ Mijn bod is (mondeling) geaccepteerd, nu heeft iemand anders een beter bod gedaan.  
Mag dat?  Ook al is dat een teleurstellende situatie, ja dat mag. Er is pas sprake van een 
overeenkomst wanneer beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend, dit heet het 
schriftelijkheidsvereiste. Na ondertekening van de overeenkomst staat de koop pas vast voor de 
verkoper en heeft een -particuliere- koper nog 3 dagen bedenktijd. Ook een bevestiging per mail, 
brief of whatsapp is niet rechtsgeldig. 
 
▪ Wat houdt de 3 dagen bedenktijd voor kopers precies in? 
De wettelijk vastgestelde drie dagen bedenktijd houdt in dat je als particuliere koper zonder 
opgave van redenen de koopovereenkomst kunt ontbinden. De bedenktijd gaat in zodra er een 
kopie van de volledig ondertekende koopovereenkomst aan de koper is verzonden.  
 
▪ Wat is het verschil tussen mededelingsplicht en onderzoeksplicht? 
De verkoper heeft een mededelingsplicht om alle gebreken die hij kent en die belangrijk zijn voor 
de aankoop van de woning aan de koper te melden. Door middel van een (standaard) vragenlijst 
wordt hieraan vorm gegeven. Echter, de koper heeft ook een wettelijke onderzoeksplicht om alle 
informatie goed te onderzoeken en eventuele gebreken en nadelen aan de woning te ontdekken. 
Een aankoopmakelaar kan hierbij een belangrijke rol spelen. 
 
▪ Wat te doen bij verborgen gebreken na het sluiten van de overeenkomst? 
In principe geldt dat je een bestaand huis inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken koopt. 
Maar er zijn uitzonderingen. In het geval van een zogenaamd ‘ernstig gebrek’ of bij het 
achterhouden van informatie/schending van de mededelingsplicht, kan de verkoper aansprakelijk 
zijn. Doe je als koper zelf geen goed onderzoek, dan is er een grotere kans dat je de verkoper niet 
meer aansprakelijk kunt stellen als later blijkt dat er gebreken zijn. 
 
▪ Valt de makelaarscourtage onder ‘kosten koper’? 
Nee, onder ‘kosten koper’ vallen wel de overdrachtsbelasting en de notariskosten voor het 
opmaken van de eigendoms-/leveringsakte en het inschrijven daarvan in het Kadaster. Naast deze 
kosten kunnen er notariskosten zijn voor het opmaken en inschrijven van de hypotheekakte, het 
aflossen van een hypotheek, een samenlevingscontract of testament. Maar ook voor je makelaar, 
financieel advies, een overbruggingskrediet, verhuizing, ed. Je financieel adviseur kan een goede 
kostenberekening maken. 
 
▪ Hoe wordt de woonoppervlakte exact berekend? 
Een NVM verkoopmakelaar is verplicht om bij de verkoop van een woning de meetinstructie 
NEN(2580) te gebruiken. Desondanks kunnen er verschillen optreden door interpretatie- of 
afrondingsverschillen.  

 



  

 

 

 



  

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. Er zijn meerdere 

verkoopmethoden mogelijk; 

- 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 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 voorwaarden. 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. 

http://www.nvmbieden.nl/


  

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.  
 
Schriftelijkheidsvereiste  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 t.b.v. hypotheek, bouwkeuring, ed.) 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). 
 
No-Risk clausule  Als een koper een huis koopt voordat hij zijn eigen huis verkocht heeft, kan de 
koper bedingen dat de No-Risk clausule in de overeenkomst wordt opgenomen. Met de No-Risk 
clausule kan de koper de aankoop ontbinden, mocht de verkoop van zijn eigen huis onverhoopt 
binnen de gestelde termijn te lang duren. 

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; koop je een woning met een 
WOZ-waarde van € 389.000,- of lager, dan moet je daar ook zelf gaan wonen. Onder bepaalde 
voorwaarden kun je 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. 



Bekijk deze 

woning nu in 3D!!!
https://leefmakelaars.nl/nieuw

Meester Cornelisstraat 74 zwart, Haarlem

Bekijk deze woning nu alvast virtueel. 
Loop door de woning heen, kijk van een 
afstandje of zoom in.



Interesse?

Staten Bolwerk 2 A

2011 ML Haarlem




023-5519006


info@leefmakelaars.nl

www.leefmakelaars.nl



Bijlagen...
Er is meer woninginformatie beschikbaar.

Het complete informatiepakket sturen wij graag toe.




Groet, team Leef!



 

CLAUSULEBLAD 

(aanvullende clausules op te nemen in de koopovereenkomst) 

 

Nadere afspraken en bijzonderheden: 

Koper is ermee bekend dat er aanvullende (onderhandse) afspraken zijn omtrent de 

VvE en het toestaan tot het hebben en houden van de serre/aanbouw op de begane 

grond en het gebruiksrecht van een schuurtje in de tuin van 74-zwart ten behoeve 

van het gebruik door de eigenaar van 74-rood. Deze afspraken zullen, wellicht 

indien mogelijk, notarieel worden bekrachtigd ten tijde van transport, de 

eigendomsoverdracht.  

 

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/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.  

 

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.  

 

Koper verklaart bekend te zijn met de inhoud van het, in opdracht van de 

bovenburen  opgestelde bouwkundige keuringsrapport door Perfectkeur dd 21 juni 

2021. 

 

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.  

 



Lijst van zaken
Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kast (lades) onder de trap X

 - Kastenwand woonkamer, inclusief 
beddenbodem (opklapbed)

X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 - Plisse (serre) X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - PVC vloer X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - Plank boven aanrecht X

 - Recyclebakken X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X



Lijst van zaken
Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - fontein X

 - Plank boven toilet X

 - Spiegel X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - Badkamerkastjes X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 26 februari 2021
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
G
3242

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: Mr Cornelisstr 74 zw



Uniforme meetstaat gebruiksoppervlakte woningen conform 
de Meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen

Datum meetopname 17 juni 2022
Datum meetrapport 23 juni 2022
Opname door Patrick Kool

Adres Meester Cornelisstraat 74 zw, Haarlem

Totale woning Totaal Gebruiksoppervlakte Wonen 77,8 m2

Totaal Overig inpandige ruimte 0,0 m2

Totaal Gebouw gebonden buitenruimte 0,0 m2

Totaal Externe bergruimte 6,0 m2

Totaal Bruto inhoud 296,6 m3

1e woonlaag Totaal oppervlakte bouwlaag * 67,0 m2

   Correctie nissen, trapgaten, vides etc. ** 0,0 m2

   Overig inpandige ruimte 0,0 m2

   Gebouw gebonden buitenruimte 0,0 m2

Gebruiksoppervlakte wonen 67,0 m2

Bruto inhoud 247,5 m3

2e woonlaag Totaal oppervlakte bouwlaag * 10,8 m2

   Correctie nissen, trapgaten, vides etc. ** 0,0 m2

   Overig inpandige ruimte 0,0 m2

   Gebouw gebonden buitenruimte 0,0 m2

Gebruiksoppervlakte wonen 10,8 m2

Bruto inhoud 49,1 m3

Extern

Externe bergruimte 1 6,0 m2

Externe bergruimte 2 0,0 m2

Externe bergruimte 3 0,0 m2

Externe bergruimte 4 0,0 m2

MEETINSTRUCTIE GEBRUIKSOPPERVLAKTE WONINGEN 
De meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen beschrijft hoe het meten van een woning moet plaatsvinden. De beschrijving in


deze meetinstructie is daarmee belangrijk voor het toepassen en lezen van deze meetstaat. De meetinstructie

gebruiksoppervlakte woningen beschrijft ook hoe deze meetinstructie zich verhoudt tot de NEN 2580.


* Gemeten wordt binnen de buitenste- of woningscheidende wanden en uitsluitend de oppervlakte waar de hoogte hoger dan of

gelijk aan 1,50 meter is, zoals beschreven in de Meetinstructie


** Voor relevante correcties zie de Meetinstructie


Versie september 2019



Energielabel woning

Meester Cornelisstraat 74 ZW

2023DK Haarlem

BAG-ID: 0392010000040460

Energielabel C
Registratienummer
Datum van registratie
Geldig tot

865903219
17-11-2020
17-11-2030

Veel besparingsmogelijkheden

Weinig besparingsmogelijkheden

Overzicht woningkenmerken

1. Woningtype Appartement met 1 woonlaag - Tussen vloer

Bouwperiode vóór 1946

Woonoppervlakte t/m 80 m²

2. Glas woonruimte(s) HR glas

Glas slaapruimte(s) HR glas

3. Gevelisolatie Gevel niet extra geïsoleerd

4. Dakisolatie Niet van toepassing

5. Vloerisolatie Ongeveer 12 cm isolatie (aantoonbare Rc-waarde 3,0)

6. Verwarming Individuele CV-ketel, geïnstalleerd in of na 1998

7. Aparte warmtapwatervoorziening Geen apart toestel

8. Zonne-energie Geen zonnepanelen en geen zonneboiler

9. Ventilatie Geen mechanische afzuiging

Wilt u besparen op uw energierekening? Overweeg dan de volgende mogelijke maatregelen:

Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater

(Extra) isolatie van uw buitenmuren

Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit

Als de besparingsmogelijkheden HR107-ketel, HR107-combiketel en/of warmtepomp tegelijk op uw energielabel verschijnen, dan is slechts één van deze maatregelen zinvol om uit te
voeren. U kunt hieruit dus een keuze maken.

Goedgekeurd door:

Naam
Examennummer
KvK nummer

Arjan den Elzen
3423
62050249

Afgegeven conform de regeling energieprestatie
gebouwen, welke onderdeel is van de Europese richtlijn EPBD

Dit energielabel is afgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Dit energielabel kunt u altijd verifiëren op www.energielabelvoorwoningen.nl of www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/ .

Disclaimer
Dit energielabel bevat maatregelen om de energieprestatie van uw woning te verbeteren. De maatregelen die op dit energielabel genoemd worden zijn maatregelen die op dit moment
kosteneffectief zijn of dit naar verwachting binnen de geldigheidsduur van het energielabel worden, gebaseerd op een gemiddeld energiegebruik van de woning.
Als uw gebruik afwijkt van het gemiddeld gebruik kunnen de terugverdientijden zoals vermeld op dit energielabel afwijken.


