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Kenmerken & specificaties

Bouwjaar: 2011
Soort: portiekflat

Kamers: 2
Inhoud: 288 m³

Woonoppervlakte: 91 m²
Perceeloppervlakte: 0 m²

Gebouw gebonden buiten ruimte: 19 m²
Externe bergruimte: 6 m²

Verwarming: vloerverwarming geheel, warmtepomp
Isolatie: volledig geisoleerd

Energielabel: A



No-Risk clausule NVM

Deze woning wordt aangeboden met een No-Risk clausule NVM, hiermee kan je dit
geweldige appartement kopen zonder het risico te lopen je eigen woning niet te kunnen
verkopen. Vraag jouw NVM-aankoopmakelaar of informeer bij ons hoe dit werkt.




Elke dag genieten van een fantastisch vrij uitzicht over het Spaarne! Dat is wonen aan de
Botterboulevard 46. 

Dit prachtige appartement mét royaal balkon en eigen ligplaats voor een boot ligt op
korte fietsafstand van het gezellige centrum, strand en duinen en beschikt over vele
pluspunten:



• Vrij uitzicht over het Spaarne en natuurgebied Hekslootpolder

• Ruime en lichte woonkamer met grote raampartijen 

• Grote slaapkamer met badkamer en-suite

• Mogelijkheid tot realisatie tweede (slaap)kamer (zie impressie plattegronden)

• Luxe open keuken met kook/spoeleiland

• Kamerhoge design binnendeuren

• Ruim inpandig balkon

• Geheel voorzien van vloerverwarming

• Volledig geïsoleerd

• Eigen parkeerplaats en berging in de garage

• Aangewezen ligplaats (9x3m)

• Alle gewenste woonvoorzieningen als winkels en sportfaciliteiten in de nabije omgeving





In alle rust genieten van de zon, het water en de natuur

Het appartement is gelegen op de derde verdieping, waar je binnenkomt in een ruime hal
met meterkast en toilet. De hal leidt naar een moderne leefomgeving met prachtig
lichtinval en ver uitzicht. De luxe open keuken met kook/spoeleiland is voorzien van alle
gemakken. Aangrenzend aan de woonkamer loop je het ruime, inpandige balkon op. Vanaf
hier kan je heerlijk genieten van een kopje koffie of wijntje terwijl je naar de voorbijvarende
boten kijkt, ongeacht het weer.




Aan de rechterzijde van de hal vind je zeer royale slaapkamer met open badkamer en-
suite. De badkamer heeft een inloopdouche, een lang wastafelblad en twee wasbakken.
Ook in de slaapkamer heb je door de grote raampartijen dat mooie, vrije uitzicht. De
slaapkamergordijnen kunnen gesloten worden via het domotica systeem en door het hele
appartement is het mogelijk om je eigen favoriete muziek te streamen via de
inbouwspeakers.




Geen zorgen over parkeren en bergruimte 

Op de begane grond vind je het bellentableau en de entree van het complex. Via de
gezamenlijk entree, waar de ingang van de lift is en de trap naar boven begint, bevindt
zich ook de deur naar de garage. Achter je eigen parkeerplek zit de deur naar de berging
waar je bijvoorbeeld je elektrische fietsen veilig kan stallen of je bootkussens kan
opbergen. De berging heeft ook nog een tweede deur naar de steiger die achter het
complex ligt. Je persoonlijke ligplaats voor je boot is nog geen 10 stappen verwijderd.

Omschrijving



Leef! heerlijk in de Indischebuurt-Noord…

Hier woon je op ca. 10 minuten fietsen vanaf het station, veilig en sociaal, het contact met
elkaar is goed. In een gewilde en vriendelijke buurt met een groot aanbod aan
sportverenigingen, het zwembad en de bibliotheek. Dichtbij toko’s en kleine restaurantjes,
buurtwinkels en een grote supermarkt aan de Planetenlaan, niet ver van winkelstraat
Cronjé en het vernieuwde Marsmanplein voor al je dagelijkse behoeften.




En ook aan recreatie is er geen gebrek. Op loopstand ligt het fraaie Schoterbospark en
natuurgebied De Hekslootpolder, mooi voor een heerlijke wandeling langs het Spaarne
richting Spaarndam. In 10 minuten fietsen sta je in het centrum van Haarlem, binnen 15
minuten fiets je naar de duinen en met de trein sta je een kwartiertje later op Amsterdam-
CS. Meerdere busverbindingen brengen je overal naar toe en met de auto is de
Schoterbrug een snelle aansluiting op het Rottepolderplein met de A9 en A5. Al deze
plussen maakt deze buurt populair, een geweldige buurt om in te wonen.





Goed om te weten:

• Woonoppervlakte: ca. 91m2 (NEN- meetrapport)

• Voormalig driekamerappartement

• Opgeleverd in 2013

• Actieve VvE, de servicekosten bedragen € 201,-

• Vloerverwarming via warmtepompdeel (Cool Cube) en warm water via HR-ketel (Base
Cube) beide van Itho Daalderop

• Domotica via wandcontactdozen en app

• Centraal stofzuigersysteem

• Energielabel: A

• Oplevering in overleg

• Notariskeuze koper

Omschrijving



No-Risk clause NVM

This property is offered with a No-Risk clause NVM, with which you can buy this great
apartment without the risk of not being able to sell your own home. Ask your NVM
purchasing broker or ask us how this works.




Enjoy a fantastic unobstructed view of the Spaarne every day! That is living at 46
Botterboulevard.



This beautiful apartment with a spacious balcony and private berth for a boat is located a
short cycling distance from the lively center, beach and dunes and has many advantages:




• Unobstructed view over the Spaarne and Hekslootpolder nature reserve

• Spacious and bright living room with large windows

• Large bedroom with en-suite bathroom

• Possibility to realize a second (bed)room (see impression of floor plans)

• Luxurious open kitchen with cooking/rinsing island

• Floor-to-ceiling design interior doors

• Spacious indoor balcony

• Fully equipped with underfloor heating

• Completely isolated

• Private parking space and storage in the garage

• Designated berth (9x3m)

• All desired residential facilities such as shops and sports facilities in the vicinity





Enjoy the sun, the water and nature in peace

The apartment is located on the third floor, where you enter a spacious hall with meter
cupboard and toilet. The hall leads to a modern living environment with beautiful light and
distant views. The luxurious open kitchen with cooking/rinsing island is fully equipped.
Adjacent to the living room you walk onto the spacious, indoor balcony. From here you
can enjoy a cup of coffee or wine while watching the passing boats, regardless of the
weather.



On the right side of the hall you will find a very spacious bedroom with an open bathroom
en-suite. The bathroom has a walk-in shower, a long washbasin and two washbasins. In
the bedroom you also have that beautiful, unobstructed view through the large windows.
The bedroom curtains can be closed via the home automation system and it is possible to
stream your own favorite music through the built-in speakers throughout the apartment.





No worries about parking and storage space

On the ground floor you will find the doorbell panel and the entrance of the complex. The
door to the garage is also located via the joint entrance, where the entrance to the
elevator is and the stairs to the top begin. Behind your own parking space is the door to
the storage room where, for example, you can safely store your electric bicycles or store
your boat cushions. The storage room also has a second door to the jetty behind the
complex. Your personal berth for your boat is less than 10 steps away.

Description



Live! lovely in the Indischebuurt-North…

Here you live about 10 minutes by bike from the station, safe and social, contact with
each other is good. In a popular and friendly neighborhood with a wide range of sports
clubs, the swimming pool and the library. Close to shops and small restaurants, local
shops and a large supermarket on the Planetenlaan, not far from the Cronjé shopping
street and the renovated Marsmanplein for all your daily needs.




And there is no shortage of recreation either. Within walking distance is the beautiful
Schoterbospark and nature reserve De Hekslootpolder, nice for a lovely walk along the
Spaarne towards Spaarndam. In 10 minutes by bike you are in the center of Haarlem,
within 15 minutes you cycle to the dunes and by train you are at Amsterdam Central
Station fifteen minutes later. Several bus connections take you everywhere and by car the
Schoterbrug is a quick connection to the Rottepolderplein with the A9 and A5. All these
pluses make this neighborhood popular, a great neighborhood to live in.





Good to know:

• Living area: approx. 91m2 (NEN measurement report)

• Former three-room apartment

• Delivered in 2013

• Active VvE, the service costs are € 201,-

• Underfloor heating via heat pump part (Cool Cube) and hot water via high-efficiency
boiler (Base Cube), both from Itho Daalderop

• Home automation via wall sockets and app

• Central vacuum cleaner system

• Energy label: A

• Delivery in consultation

• Buyer's choice of notary

Description



Prachtig uitzicht
De hal leidt naar een moderne 
leefomgeving met prachtig 
lichtinval en ver uitzicht. 




De luxe open keuken met kook- 
en spoeleiland is voorzien van 
alle gemakken. 





Slaapkamer
Eenmaal terug in de hal vind je 
aan de rechterzijde een  zeer 
royale slaapkamer met open 
badkamer en-suite. De badkamer 
heeft een inloopdouche, een lang 
wastafelblad en twee wasbakken. 
Ook in de slaapkamer heb je door 
de grote raampartijen dat mooie, 
vrije uitzicht. 







Heerlijk zitten
Aangrenzend aan de woonkamer 
loop je het ruime, inpandige 
balkon op. Vanaf hier kan je 
heerlijk genieten van een kopje 
koffie of wijntje terwijl je naar de 
voorbijvarende boten kijkt, 
ongeacht het weer. 





Voldoende bergruimte
Achter je eigen parkeerplek zit de 
deur naar de berging waar je 
bijvoorbeeld je elektrische fietsen 
veilig kan stallen of je 
bootkussens kan opbergen.




De ligplaats is te vinden via de 
andere deur van de berging en is 
nog geen 10 stappen verwijderd. 



Plattegrond



Plattegrond



Impressie extra kamer



www.leefmakelaars.nl/aanbod

Botterboulevard 46, Haarlem

bekijk deze woning alvast virtueel.

Loop door de woning heen, kijk van een 
afstandje of zoom in!

Bekijk deze woning online!



Leef! Makelaars bestaat al sinds 2007 en is opgericht door Jochum Steur. 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! is niet de traditionele makelaar die je gewend bent. Wij doen het anders. Daar kiezen
we bewust voor. We staan naast je bij het hele proces. Van financiering tot verbouwing; wij
helpen. Maar het belangrijkste: wij maken het zoeken, kopen of verkopen van een woning
leuk en ontzorgen je helemaal!




Omdat wij wonen en werken in Haarlem, weten we écht waar we het over hebben. We
kennen de markt, de stad en de mensen. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in jaren ’30
woningen en adviseren wij graag onze klanten hierin. 




Onze kracht is niet alleen deskundigheid en ervaring, maar ook transparantie staat hoog
in het vaandel. Onze klanten voelen we haarfijn aan en we streven naar een deal waar alle
partijen blij mee zijn. Strakke pakken en bla bla is aan ons niet besteed. 

Leef! Makelaars



Locatie op de kaart



Haarlem is volgens ons één van de leukste steden van Nederland. Je hebt rivier Het
Spaarne, verborgen hofjes en monumentale panden aan de mooie grachten. Je vindt hier
de beste restaurants, koffietentjes en bijzondere winkeltjes in de Gouden Straatjes, elk
met een eigen karakter. Op de ruime terrassen rondom de Grote of St. Bavokerk en op de
Botermarkt kun je genieten van een espresso of een heerlijke lunch en in de Jopenkerk
drink je het lekkerste bier. 

Haarlem is ook de stad van kunst en cultuur. Er zijn musea, een Stadsschouwburg, een
Toneelschuur en bioscopen. Kortom, in Haarlem is altijd wel iets leuks te doen! Ook is
Haarlem is omgeven door prachtige natuur. Fraaie stadsparken zoals het Kenaupark,
Fredrikspark, de Bolwerken en de Haarlemmerhout.Binnen 25 minuten fietsen sta je op
het strand van Bloemendaal of Zandvoort.

Overal in de regio woon 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. Met
de auto bereik je al snel de N208 of A9 richting Alkmaar, Amsterdam, Den Haag en de rest
van Nederland.

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.

Wonen in...

Haarlem



Interesse?

Staten Bolwerk 2A 

2011 ML Haarlem 




023 5519006


info@leefmakelaars.nl

www.leefmakelaars.nl

Neem contact

met ons op.



Kadastrale kaart



Meetstaat



Energielabel woning

Botterboulevard 46 

2022GA Haarlem

BAG-ID: 0392010000096722

Energielabel A
Registratienummer
Datum van registratie
Geldig tot

830384870
03-12-2020
03-12-2030

Veel besparingsmogelijkheden

Weinig besparingsmogelijkheden

Overzicht woningkenmerken

1. Woningtype Appartement met 1 woonlaag - Tussen midden

Bouwperiode 2006 t/m 2013

Woonoppervlakte 81 t/m 100 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 Niet van toepassing

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 Balansventilatie

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

Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater

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

Tiffany  Peoran
234487
64537285

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.


