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Kantoor
Haarlem - Slachthuisstraat 45 - rood

Hugtenburg en De Vries makelaars is een bekend kantoor in
Haarlem en omgeving. De afgelopen jaren zijn wij hét kantoor
geweest wat de meeste woningen in Haarlem heeft verkocht.
Een reële verkoopverwachting gekoppeld aan een leuke en
frisse verkooppresentatie en een goed opgeleid, ervaren
verkoopteam staan garant voor een succesvolle transactie.
Onze kantoren middenin de Cronjéstraat en de
Amsterdamstraat is een bewuste keuze geweest.
Laagdrempelig waar kopers en verkopers elkaar bij wijze van
spreken elkaar tegen het lijf kunnen lopen! Dankzij de
samenwerkingen met de Hypotheker en de Hypotheekshop
kunnen wij snel schakelen. Een afspraak is zo gemaakt! De
makelaars Peter Hugtenburg en Mario de Vries kunnen putten
uit een rijke aan- en verkoophistorie en hebben inmiddels vele
mensen op een plezierige wijze aan een thuis geholpen.
Benieuwd? Maak een afspraak en wij vertellen u alles!
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LICHTE, RUIME BOVENWONING OP LEUKE
LOCATIE

PARTERRE: entree, hal, meterkast (5 groepen + 1
aardlekschakelaar);

Deze goed onderhouden bovenwoning is er zeker
één om te bekijken tijdens uw zoektocht! Dit huis
biedt onder andere een gezellige woonkamer, de
optie voor een tweede slaapkamer, een ruime
badkamer en een open keuken. Kenmerkend is de
lichtinval en charme van deze bovenwoning. Het
balkon (vernieuwd in 2015) is gelegen aan de
achterzijde van de woning.

1e VERDIEPING: overloop, toilet, lichte woonkamer
v.z.v. erker, glas in lood, keuken v.z.v. diverse
inbouwapparatuur zoals een oven, 4-pits
gaskookplaat met afzuigkap en vaatwasser, (slaap)
kamer met toegang tot het balkon, ruime slaapkamer
met vaste kast, riante badkamer met aansluiting voor
wasmachine/droger, wastafel en douche.

Door de jaren heen is veel onderhoud gepleegd, zo is
onder andere het dak in 2008 vervangen, is het
voegwerk aan de voor- en achterzijde in 2015
vernieuwd en is de achterdeur vervangen voor
kunststof met dubbel glas.
Dit appartement is op korte (loop)afstand gelegen
van het stadscentrum en de Amsterdamstraat met
supermarkten en winkels voor dagelijkse
boodschappen. Bovendien zijn de uitvalswegen
richting de A9/Amsterdam goed te bereiken en is er
goed openbaar vervoer. Daarnaast is er vrij parkeren
voor de deur!

ALGEMEEN:
+ Heerlijke lichte bovenwoning!
+ Schilderwerk uit 2015
+ Woonoppervlakte 57 m2 , inhoud 213 m3
+ Fundering op stalen buispalen (vernieuwd in 2005)
+ Erfpacht €525,- per jaar
+ Servicekosten thans €20,- per maand
+ Gratis parkeren voor de deur
+ Oplevering in overleg

Wanneer komt u kijken?
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Woning
Woonoppervlakte :
Inhoud:
Bouwjaar:
Ligging:
Aantal woonlagen:

56 m²
204 m³
1929
aan rustige weg,
in woonwijk
1

Onderhoud
Onderhoud binnen:
Onderhoud buiten:

goed
goed

Dak
Dak type:
Dak materiaal:

plat dak
bitumineuze dakbedekking

Keurmerken
Isolatie:

gedeeltelijk dubbel glas

Verwarming
Soorten verwarming:
Soorten warm water:

gaskachels
geiser eigendom

Voorzieningen
Voorziening:
Garage:

mechanische ventilatie
geen garage

Kamers
Aantal kamers:
Aantal slaapkamers:

3
2
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Verkoopprocedure
Verkoopsysteem ook wel het Amsterdamse systeem genoemd
Indien er een onderhandeling gaande is en er zich een tweede of derde etc. partij aandient die ook een bieding
wil uitbrengen ontstaat er de volgende situatie. Aan de tweede (of derde etc.) partij wordt gevraagd met een
uiterst voorstel te komen al dan niet met ontbindende voorwaarden. Uiteraard is partij twee niet op de hoogte
van het voorstel zoals dat door de eerste partij is uitgebracht. Op het moment dat er door partij twee (of drie
etc.) een voorstel is uitgebracht dient partij één ook een uiterst voorstel uit te brengen zonder dat de eerste
partij weet welk uiterst voorstel er door partij twee (of drie etc.) is uitgebracht. De verkoper kan vervolgens de
keuze maken met welke partij c.q. welk voorstel hij in zee wil gaan.
Bieden
Een bod dient te allen tijde, binnen 2 werkdagen, schriftelijk bevestigd te worden aan ons kantoor. Dit kan per
email of brief. Eventueel kunt u gebruik maken van aangehecht biedingsformulier.
Bereikbaarheid
Bieders dienen er voor te zorgen dat zij tijdens de onderhandelingen te allen tijde bereikbaar zijn tijdens
kantooruren.
Gunning
Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, het object te gunnen aan de gegadigde van zijn keuze.
Wilsovereenstemming
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 koopovereenkomst 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 overigens niet gezien als een 'ondertekende
koopovereenkomst'.
Onderzoeksplicht
Hoewel gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijk inventarisatie van de beschikbare gegevens, moet ervan
uit gegaan worden dat het bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen
e.d.) zijn soms verkregen door mondelinge informatie, soms zijn ze uit het geheugen opgediept. Ook de
genoemde maatvoering is een indicatie en hieruit kunnen geen rechten, hoe dan ook, worden ontleend. Koper
wordt in de gelegenheid gesteld om zelf maten op te nemen. De verkoper is nadrukkelijk gevraagd bij hem
bekende gebreken te melden. De koper heeft echter zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem
van belang kunnen zijn en kan zich nimmer beroepen op onbekendheid met feiten die hij zelf had kunnen
waarnemen of die kenbaar waren uit de openbare registers. Uw makelaar kan u hierover informeren. De
makelaar kan u desgewenst verwijzen naar de desbetreffende instanties. Door vergroten c.q. verkleinen van de
originele bouwtekeningen is het mogelijk, dat de eventuele bijgevoegde tekeningen niet meer op maat zijn.
Toelichtingsclausule NEN2580
De Meetinstructie is gebaseerd op de 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
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beperkingen bij het uitvoeren van de meting.
Bezichtiging
U kunt een vrijblijvende bezichtiging aanvragen bij ons kantoor. De makelaar verzorgt graag een rondleiding
door de woning en geeft u daarbij alle mogelijke informatie. Wij zijn benieuwd naar uw reactie, laat ons dus
weten wat u van de woning vindt. Ook als de woning niet aan uw eisen voldoet horen wij dit graag om de
verkoper hiervan op de hoogt te brengen of u verder te helpen met het zoeken naar de perfecte woning.
NVM/VastgoedCert
Al onze werkzaamheden worden verricht volgens de voorwaarden van de NVM. Al onze makelaars en taxateurs
zijn gecertificeerd bij VastgoedCert.

Koopakte
Na de wilsovereenstemming, wordt er door Hugtenburg & de Vries een koopakte opgesteld. Behoudens nadere
afspraken gelden hiervoor als basis de standaard regels, zoals deze voorkomen in de modelkoopakte die is
opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM, de Consumentenbond en de Vereniging Eigen
Huis.
Bankgarantie/waarborgsom
De bankgarantie/waarborgsom is gebruikelijk 10% van de koopsom en dient door de koper te worden voldaan
aan de notaris, binnen vier weken na het totstandkomen van de overeenkomst.
Registreren koopakte
Tenzij anders wordt overeengekomen wordt de koopovereenkomst ingeschreven in de openbare registers
(Dienst van het kadaster en de Openbare registers). De kosten van deze inschrijving zijn voor rekening koper.
Bedenktijd
De koper die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft
bedenktijd om deze overeenkomst te ontbinden. De bedenktijd duurt drie dagen en begint om 0.00 uur van de
dag die volgt op de dag dat de tussen beide partijen opgemaakte akte (in kopie) aan de koper ter hand gesteld
is. Ontvangst van (een kopie van) de akte bij het makelaarskantoor wordt ook aangemerkt als terhandstelling
aan de koper. Indien de bedenktijd op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt deze
verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of en algemeen erkende feestdag is.
De bedenktijd wordt, zo nodig, zoveel verlengd, dat daarin ten minste twee dagen voorkomen die niet een
zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag zijn. Indien de koper de overeenkomst wenst te ontbinden
dient hij dit binnen de gestelde termijn schriftelijk te bevestigen aan Hugtenburg & de Vries alwaar de verkoper
voor wat de ontbinding betreft domicilie kiest.
Schriftelijke vastlegging
De partij die deze akte als eerste ondertekent, heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer hij of
Hugtenburg & de Vries niet uiterlijk op de achtste werkdag nadat hij de akte ondertekend heeft (een kopie van)
de door beide partijen ondertekende akte heeft ontvangen. Dit recht vervalt als daar niet uiterlijk op de derde
werkdag nadat alsnog (een kopie van) de door beide partijen ondertekende akte heeft ontvangen, gebruik van
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is gemaakt.
Goed gedocumenteerd
Goed "gedocumenteerd" zoals opgenomen in de koopovereenkomst, betekent, dat de koper, indien hij een
beroep doet op de ontbindende voorwaarden financiering hij dan minimaal twee schriftelijke afwijzingen van
een officieel erkende financieringsinstellingen dient te overleggen.
Voorbehoud koper
Eventueel door de koper te maken voorbehouden (zoals het verkrijgen van een woonvergunning, hypotheek,
Nationale Hypotheek Garantie) worden alleen vermeld als deze in de onderhandelingen zijn afgesproken.
Inroepen van een voorbehoud
Indien er een voorbehoud is opgenomen in de koopakte en een van de partijen hiervan gebruik moet maken,
dient dit uiterlijk de 1e werkdag na afloop van de in de koopakte genoemde datum ingeroepen te zijn. Indien
het inroepen van een voorbehoud verband houdt met het niet verkrijgen van de financiering dient te koper dit
door middel van minimaal 2 schriftelijke afwijzingen van erkende financieringsinstellingen aan te tonen.

Hypotheken
Wij kunnen u van dienst zijn bij het laten berekenen van een hypotheek op maat bij De Hypotheker in HaarlemNoord.
Telefonisch te bereiken op nummer 023-5258884. Of bij de Hypotheekshop, bereikbaar op 023-5124030.
Verdere informatie
Overige informatie is ter inzage, tijdens kantooruren, bij Hugtenburg & de Vries. In veel gevallen kunnen
fotokopieën worden verstrekt of kan informatie per fax of email worden verzonden. Deze informatie wordt aan
meerdere personen verstrekt. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbieding van dit
object dient te worden gezien als een uitnodiging tot het doen van een bieding. Hugtenbrug & de Vries raadt
geïnteresseerden aan, voor het doen van een bieding een eigen NVM-makelaar in te schakelen voor begeleiding
bij de aankoop.
Deze brochure is door ons kantoor met de meeste zorg samengesteld aan de hand van de door verkoper aan
ons ter hand gesteld gegevens en tekeningen. Derhalve kunnen wij geen garanties verstrekken, noch kunnen
wij op enigerlei eventuele aansprakelijkheid voor deze gegevens aanvaarden.
Clausules
Onderstaande clausules zullen worden toegevoegd aan de model-koopakte.
Roerende zaken
Uitgangspunt is, dat de roerende zaken volgens de aangehechte lijst bij de koopsom zijn inbegrepen en
achterblijven. Indien volgens deze lijst roerende goederen ter overname zijn, dan dient koper de overname c.q.
overnameprijs rechtstreeks met verkoper overeen te komen en bij de oplevering te voldoen.
Milieu
Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de bodem. Het risico terzake van verontreiniging van de
onroerende zaak, van welke aard ook, rust op de koper. Indien na de eigendomsoverdracht en/of na de
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feitelijke levering blijkt dat de onroerende zaak is verontreinigd, in welke zin dan ook, dan is de verkoper niet
aansprakelijk.
Fundering
Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de fundering. Koper vrijwaart verkoper in deze.
Ouderdom
Koper verklaart bekend te zijn met de ouderdom van deze woning en de bijgebouwen. De eisen die aan de
bouwkwaliteit gesteld mogen worden liggen aanzienlijk lager dan bij nieuwe woningen. Tenzij verkoper de
kwaliteit ervan gegarandeerd heeft staat hij niet in voor o.a. de kwaliteit van de vloeren, het dak, de leidingen
voor elektriciteit, water en gas, de riolering, evt. afwezigheid van ongedierte cq schimmels (zoals houtworm,
boktor, zwam, etc.) en de eventuele afwezigheid van doorslaand en/of optrekkend vocht. Bouwkundige
kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in artikel 6.3 omschreven woongebruik
(De onroerende zaak zal bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen bezitten die nodig zijn voor
een normaal gebruik als woonhuis. Indien de feitelijke levering eerder plaatsvindt, zal de onroerende zaak op
dat moment de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn. Verkoper staat niet in voor
andere eigenschappen dan die voor een normaal gebruik nodig zijn. Verkoper staat ook niet in voor de
afwezigheid van gebreken die dat normale gebruik belemmeren en die aan koper kenbaar zijn op het moment
van het tot stand komen van deze koopovereenkomst). Koper vrijwaart verkoper in deze.
Asbest
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 voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid
van enig asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien. Vanaf 2024 komt er een verbod op asbestdaken en
asbestgolfplaten. Particulieren en bedrijven mogen die dan niet meer bezitten. Bedrijven kunnen gebruik maken
van subsidieregelingen voor de verwijdering van asbest. Voor meer informatie over de subsidieregelingen
verwijzen wij u naar de overheid. Particulieren moeten de kosten voor het verwijderen van asbest zelf betalen.
Koper verklaart bekend te zijn met deze wetgeving en vrijwaart verkoper voor elke aansprakelijkheid, hoe ook
genaamd en onder welke titel dan ook, die uit de aanwezigheid en/of verwijdering van asbesthoudende
stoffen/materialen kan voortvloeien.
Zuiveringsclausule
Koper verleent bij deze volmacht aan verkoper, alsmede aan iedere afzonderlijke medewerker van de notaris die
bij 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.
Notariskeuze koper binnen de regio
De koper heeft in beginsel het recht om de notaris te kiezen. Indien koper kiest voor een notariskantoor welke
zich bevindt op een afstand groter dan 15 kilometer buiten het verkochte, dan zijn de eventueel aanvullende
notariële kosten voor die notariskeuze voor rekening van koper.
Energielabel
Vanaf 1 januari 2015 zal de rijksoverheid een voorlopig energielabel afgeven voor iedere woning in Nederland.
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Verkoper is vanaf die datum verplicht dit voorlopige 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.
Verkoopbrochure
Koper verklaart zich op de hoogte te hebben gesteld van de inhoud van de verkoopbrochure van de betreffende
woning.

Hugtenburg & de Vries
Generaal Cronjéstraat 66, 2021 JK Haarlem
Amsterdamstraat 15-17, 2032 PM Haarlem

wateenleukhuis.nl
Telefoon: 023 - 525 00 90, e-mail: info@wateenleukhuis.nl

Plattegrond
Haarlem - Slachthuisstraat 45 - rood

Hugtenburg & de Vries
Generaal Cronjéstraat 66, 2021 JK Haarlem
Amsterdamstraat 15-17, 2032 PM Haarlem

wateenleukhuis.nl
Telefoon: 023 - 525 00 90, e-mail: info@wateenleukhuis.nl

Kadastraal plan
Haarlem - Slachthuisstraat 45 - rood
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Schaal 1:500
Kadastrale gemeente
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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.
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Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie
Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 1 februari 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers
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MAKELAARSAANKOOPSERVICE.
DE MAKELAAR KAN GELD VOOR U VERDIENEN!!

U heeft geen makelaar nodig bij het kopen van een woning in deze huidige
kopersmarkt? De makelaar kost meer dan hij opbrengt? De makelaar heeft voor u geen
toegevoegde waarde? Uiteraard kunt u alles zelf doen maar overziet u de gevolgen
ook? In onze dagelijkse praktijk zien wij meer dan eens ‘particulieren’ (kopers zonder
aankoopmakelaar) die achteraf beter uit waren geweest als zij een makelaar hadden
ingeschakeld. Een beter resultaat hadden geboekt met de hulp van een makelaar zowel
qua prijs als bijkomende voorwaarden. Ook hebben wij meermaals onderhandelingen
zien stranden door de onervarenheid van de aspirant-kopers. Onderhandelen is een
vak. Een aspirant koper zonder makelaar is als een amateur bokser tegen een
professional (een zwaargewicht nog wel!).
Wilt u probleemloos, risicoloos en toch zonder torenhoge kosten professionele
begeleiding bij uw aankoop maak dan gebruik van onze aankoopservice.
Wat kunnen wij als aankoopmakelaar o.a. voor u betekenen?
 Wij inspecteren de bouwkundige staat, erfdienstbaarheden, e.d.;
 Wij adviseren of een bouwkundige keuring noodzakelijk is;
 Wij geven u inzicht in de waarde van de woning;
 Wij hebben kennis van de huizenmarkt en lokale regelgeving;
 Wij voeren deskundige onderhandelingen om de koopsom zo laag mogelijk te
kunnen krijgen;
 Wij zorgen voor tijdwinst door deskundige afwikkeling van allerlei zaken;
 Wij beschikken over een netwerk dat ingeschakeld kan worden. Denk aan een
taxateur of een notaris waar wij goede ervaringen mee hebben;
 Wij letten op de ontbindende voorwaarden, speciale clausules en boetebedingen;
 Wij controleren de notariële akte van levering en de afrekening van de notaris;
 Wij inspecteren met u de woning voor de overdracht bij de notaris en zijn aanwezig
bij deze overdracht;
 Wij zijn er voor u indien blijkt dat na de overdracht er zich onverhoopt problemen
voordoen.

Wij werken op no cure no pay basis, dat wil zeggen dat als de overeenkomst niet tot
stand komt of wij adviseren u de woning niet te kopen u ons geen kosten verschuldigd
bent. Uniek toch!
Maak een afspraak zodat wij u vrijblijvend kunnen vertellen wat wij voor u kunnen
betekenen. Dit kost een half uurtje en maakt veel duidelijk.
Tarief
Het instaptarief is laag waardoor het voor u als klant aantrekkelijker wordt om de
makelaar in te schakelen.
LET OP!! U maakt pas kosten indien u daadwerkelijk een woning via ons aankoopt.
Indien er geen transactie tot stand komt dan berekenen wij u GEEN kosten.
Aantrekkelijk toch?
Bel ons voor een afspraak op 023-5250090 of mail ons info@wateenleukhuis.nl.
Wij zien u graag op ons kantoor aan de Generaal Cronjéstraat 66 te Haarlem of op
onze vestiging aan de Amsterdamstraat 15-17.

Generaal Cronjéstraat 66

Amsterdamstraat 15 - 17

VERKOPEN & TAXEREN
De sleutel van je huis geef je niet aan de eerste de beste. Dat is een kwestie van
vertrouwen. Je huis uit handen geven voor verkoop of taxatie is nog moeilijker.
Vandaar dat Hugtenburg & de Vries makelaars hun klanten graag persoonlijk te woord
staan en de behandeling van gevoelige vertrouwenskwesties met aandacht behandelen.
U mag bij ons gewoon binnenstappen voor advies betreffende de verkoop, taxatie of
koop van uw huis. U bent welkom!
Taxeren – werk voor een prof
Bij het bepalen van de waarde van onroerend goed spelen veel factoren mee. De
bouwkundige staat van het pand, onderhoud, ligging, maar ook actuele plannen. Wij
zijn specialisten op dat gebied en kennen de regio. Vandaar dat wij binnen korte tijd
een vakkundig en grondig rapport kunnen samenstellen dat u bij elke bank kunt
gebruiken.
Verkopen – uw huis in de spotlights
Wilt u uw huis optimaal en snel verkopen zonder veel kopzorgen en bijkomende
rompslomp? Bij ons bent u aan het juiste adres. Wij kennen de kneepjes van het vak en
zetten uw woning fel in de spotlights voor een succesvolle verkoop.
Internet – online visite
Huis te koop? Wij zetten uw woning met mooie foto’s op onze homepage
(www.wateenleukhuis.nl) en op de huizensite van de NVM (www.funda.nl). Zo
kunnen duizenden mensen uw huis dag en nacht bezichtigen zonder dat u er iets van
merkt. Uw woning krijgt zo de optimale aandacht en de kans op een succesvolle
verkoop stijgt per bezoekje!
Onze openingstijden:
Maandag t/m donderdag
8.30 uur – 17.30 uur
Vrijdag
8.30 uur – 17.00 uur
Zaterdag
Op afspraak

Wij verzoeken u eerst uw bieding telefonisch door te geven op telefoonnummer 023-5250090.
Vervolgens vragen wij u deze, middels onderstaand formulier, te bevestigen.

BIEDINGSFORMULIER
Datum:
Tijdstip:

Pand:
Bod:
Voorbehoud(en):
Oplevering:
Roerende zaken:
Overig:

Persoonlijke gegevens:
Naam:
Adres:
Postcode + woonplaats:
Telefoonnummer:

Graag dit formulier e-mailen naar info@wateenleukhuis.nl

