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Kantoor
Haarlem - Kinderhuissingel
Lijsterstraat 69 36

Het makelaarskantoor in het centrum van
Haarlem
Spaarneduin makelaardij is een zeer actief makelaarskantoor in het
centrum van Haarlem, gespecialiseerd in het verkopen, aankopen en
taxeren van woningen.
Sinds 2000 zijn wij gevestigd aan de Gedempte Raamgracht,
voorheen een kruidenierswinkel. De Vijfhoek en het centrum van
Haarlem kennen wij hierdoor bijzonder goed. Ook de rest van
Haarlem en omgeving heeft uiteraard voor ons geen geheimen meer.
Veel consumenten schakelen een makelaar in voor het verkopen van
een woning maar ook bij het kopen van een woning kunnen wij u
veel geld besparen ondanks de courtage die wij u in rekening
brengen. Wij hebben veel kennis van zaken over de locale markt,
buurten, bouwkundige zaken en natuurlijk de historie van een pand
dat u wilt kopen.
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Prachtig gelegen ruim en sfeervol herenhuis aan de rand
van de binnenstad.
3D tour bekijken: goo.gl/1PPDuJ
Aan de rand van het centrum van Haarlem, met vrij uitzicht
over de singel en het Kenaupark gelegen karakteristiek
herenhuis met achtertuin op het zuid-westen.

- Inhoud ca 600 m3
- Hoge plafonds op de parterre en 1e etage
- Binnenkort opent IKC De Argonauten, inspirerende
opvang en onderwijs voor kinderen van 0 t/m 12 jaar
samen onder één dak, middenin het Garenkokerskwartier in
Haarlem
- Aanvaarding in overleg

Met ca 173 m2 woonoppervlak, nette keuken en badkamer
is dit een heerlijke gezinswoning op een prachtige plek.
2 minuten lopen van het Centraal Station en het centrum
en 15 minuten fietsen naar het strand.
Parterre: entree, hal, toegang tot kelder, toilet, bergkast,
nette dichte keuken, grote brede woonkamer met
openslaande deuren naar de zonnige achtertuin op het
zuid-westen met achterom.
1e etage: overloop, grote slaapkamer met prachtig uitzicht
over singel en park, kleedkamer aan de voorzijde,
achterslaapkamer, badkamer met bad, douche, toilet en
dubbele wastafel.
2e etage: ruime overloop met was-stookruimte, 3
slaapkamers
3e etage: via vaste trap bereikbare grote bevloerde vliering
met dakraam
- Fijne centrale ligging met vrijwel alle voorzieningen op
loop- en fietsafstand
- Woonoppervlak ca 173 m2
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Woning
Woonoppervlakte :
Inhoud:
Perceeloppervlakte:
Bouwjaar:
Ligging:

Aantal woonlagen:

173 m²
600 m³
128 m²
1890
aan water,
aan park,
in woonwijk,
vrij uitzicht
5

Onderhoud
Onderhoud binnen:
Onderhoud buiten:

goed
goed

Dak
Dak type:
Dak materiaal:

mansarde dak
pannen

Keurmerken
Keurmerk:
Isolatie:
Energielabel:

Bouwkundige Keuring
gedeeltelijk dubbel glas
niet beschikbaar

Verwarming
Soorten verwarming:
CV Ketel:
Soorten warm water:

c.v.-ketel
CV Nefit 2014
c.v.-ketel

Voorzieningen
Schuur / Berging:
Garage:
Parkeren:

Geen schuur
geen garage
parkeervergunning

Tuin
Tuin type:
Tuin kwaliteit:
Tuin oppervlakte:
Hoofdtuin:
Hoofdtuin kwaliteit:
Hoofdtuin oppervlakte:
Hoofdtuin positie:

achtertuin
normaal
60 m²
achtertuin
normaal
60 m²
zuidwest

Kamers
Aantal kamers:
Aantal slaapkamers:

6
5
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Aanvullingen op woning:
Badkamer opties:

Keuken opties:

kelder,
zolder
ligbad,
toilet,
douche
dichte keuken
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Gemeente Haarlem
Haarlem, een stad met een eigen identiteit, met een
aantrekkelijke, monumentale binnenstad met veel
bezienswaardigheden. Het hart van de stad is de Grote
Markt. Hieraan liggen het Middeleeuwse stadhuis, de Grote
of St. Bavokerk, de Vishal en de Vleeshal. Vanouds is
Haarlem een stad van kunst en cultuur en herbergt het
oudste museum van Nederland, het Teylers museum en het
wereldberoemde Frans Hals museum. Een van de bijnamen
van de stad is Spaarnestad, naar de rivier die zich door de
stad kronkelt. Op sportgebied zijn er talloze mogelijkheden.
De kunstijsbaan en de vele sportmanifestaties bezorgen
Haarlem de reputatie van een echte sportstad. Kortom, een
stad die alles heeft een waar het goed wonen is.
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Vaste lasten en andere periodieke betalingen
Vaste lasten en andere periodieke betalingen gemeente Haarlem.
Onroerend zaakbelasting
De verkoper betaalt de "vaste lasten" over het hele kalenderjaar. Bij de notariële overdracht betaalt de koper aan de verkoper
het deel van de eigenaarslasten terug over de periode die ligt tussen de overdracht en het jaareinde (dit zal door de notaris
worden verrekend).
Aanvragen
Water: PWN 0800-2025, www.pwn.nl
Gas en elektriciteit: De koper mag zelf een leverancier kiezen. De energiemarkt in Nederland staat onder toezicht van de NMA.
Voor meer informatie over bijvoorbeeld energiebedrijven kunt u kijken op http://www.nma.nl/regulering/energie.
Op onze website www.spaarneduin.nl staat een link naar Nutselect. Op deze site kunt u een keuze maken voor een
energieleverancier.

Eigendomsbewijs
Kadastrale omschrijving.
Gemeente: Haarlem
Sectie: A
Nummer: 1282
Grootte: 128 m2
Erfdienstbaarheden
Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere bepalingen verbonden zijn. Deze worden dan aan elke eigenaar opgelegd. Ze
staan gewoonlijk in het eigendomsbewijs. Een kopie van de akte is op te vragen via ons kantoor.

Verkoopprocedure
Amsterdams biedsysteem
Het Amsterdamse biedsystyeem wordt gehanteerd. De procedure bij de onderhandelingen over de verkoop van onroerend
goed is als volgt; Er is pas sprake van onderhandelingen als 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. Bij de bezichtiging
moet gemeld worden dat men in onderhandeling is en dat er bij interesse een eenmalig bod kan worden uitgebracht. De
makelaar mag pas met derden onderhandelen als de onderhandelingen met de eerste kandidaat-koper op niets zijn
uitgelopen. Wel kan een derde een eenmalig, maximaal bod doen. Indien dit een beter bod is dan het laatste voorstel van de
eerste kandidaat-koper, wordt deze in de gelegenheid gesteld om zijn beste bod te doen. Men koppelt terug naar de 1e
bieder dat er een bod binnen is en dat hij zijn uiterste bod mag neerleggen. De 1e bieder kan ook bij zijn huidige bod blijven.
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. Is men in onderhandeling dan moet het dus duidelijk zijn voor de
3e partij dat hij een éénmalig bod mag uitbrengen en dat dat zijn enige kans is.
Biedingen
Biedingen dienen te allen tijde schriftelijk bevestigd te worden aan ons kantoor. Dit kan per email of brief. Op onze website
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www.spaarneduin.nl kunt u een biedingsformulier downloaden.
Gunning
Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, het object te gunnen aan de gegadigde van zijn keuze.
Wilsovereenstemming
Een overeenkomst komt zal pas worden opgemaakt, nadat overeenstemming is bereikt over koopsom, oplevering, bijkomende
voorwaarden en roerende zaken.
Nadere informatie
De overige stukken zijn via ons op kantoor op te vragen:
- Vragenlijst
- Eigendomsbewijs
- Milieurapportage
- Bouwkundige keuring
Maten en jaartalen.
De opgegeven maten en jaartallen zijn indicatief derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Koopovereenkomst
Nadat er mondeling overeenstemming is over de koopsom en de overige voorwaarden is het wenselijk dat in belang van alle
partijen er op korte termijn een koopovereenkomst wordt opgesteld en ondertekend. Koper zal derhalve direct na
overeenstemming alle benodigde gegevens, inclusief een notaris binnen de regio Zuid Kennemerland, aan Spaarneduin
makelaars doorgeven. Spaarneduin makelaars zal vervolgens de koopovereenkomst opstellen. Behoudens nadere afspraken
gelden hiervoor als basis de standaard regels, zoals deze voorkomen in de modelkoopovereenkomst die is opgesteld door de
Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM, de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis. De koopovereenkomst zal
na wederzijdse goedkeuring door partijen electronisch worden ondertekend. Spaarneduin makelaars maakt gebruik van
DocuSign voor de rechtsgeldige electronische ondertekening van de koopovereenkomst.
Notariskeuze
De notariële eigendomsoverdracht zal plaatsvinden bij een door de koper te kiezen notaris, mits het kantoor van de gekozen
notaris is gelegen binnen de regio Zuid-Kennemerland. Verkopers eventuele meerkosten (zoals reiskosten, notariële volmacht,
ed) als gevolg van kopers notariskeuze buiten dit gebied komen volledig voor rekening van koper. Koper zal bij het doorgeven
van de personalia ook de notariskeuze doorgeven zodat deze kan worden opgenomen in de koopovereenkomst
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.
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 te 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
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voorkomen die niet een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag zijn.
Registratie Koopakte
Het is voor beide partijen van belang de volledig getekende koopakte te laten registreren bij het kadaster. De kosten met
betrekking tot deze registratie worden door partijen gelijk gedeeld.
Schriftelijke vastlegging
De partij die deze akte als eerste ondertekent, heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer hij of Spaarneduin
Makelaardij niet uiterlijk op de vijfde 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 is gemaakt.
Toevoeging voorbehoud financiering.
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.
Voorbehoud koper
Eventueel door de koper te maken voorbehouden (zoals het verkrijgen van woonvergunning, hypotheek, Nationale Hypotheek
Garantie) worden alleen vermeld als deze in de onderhandelingen zijn afgesproken.
Onderzoeksplicht.
Hoewel gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijke 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. 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 bijgaande tekeningen niet meer op maat zijn.
Informatie.
Deze informatie wordt aan meerdere personen verstrekt en 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. Spaarneduin Makelaardij
raadt geïnteresseerden aan, voor het doen van een bieding, een eigen NVM-makelaar in te schakelen voor begeleiding bij de
aankoop.

Clausules
De volgende clausules zullen worden opgenomen in de koopovereenkomst.
Ouderdomsclausule
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat deze woning meer dan 80 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de
bouwkwaliteit gesteld mogen worden lager liggen dan bij nieuwbouwwoningen. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan
gegarandeerd heeft, staat zij niet in voor het dak, gevels, vloeren, wanden, plafonds, de leidingen voor gas, water, elektriciteit
en riolering, alsmede de afwezigheid van enig ongedierte c.q. schimmels (zoals houtworm, boktor, zwam etc.) en doorslaand c.
q. optrekkend vocht. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in artikel 5.3.
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omschreven woongebruik.
Funderingsclausule
Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de fundering en accepteert derhalve hieromtrent geen enkele
aansprakelijkheid. Koper vrijwaart verkoper voor elke aansprakelijkheid die uit eventuele funderingsproblemen kan
voortvloeien.
Bodemverontreiniging/olietank, bodemclausule
De verkoper verklaart dat hem betreffende eventuele bodem- en of grondwatervervuiling niets anders bekend is dan de
informatie die is verkregen van de Gemeente Haarlem, afdeling Milieu. Elke aansprakelijkheid van de verkoper betreffende
bodem- en/ of grondwatervervuiling wordt uitgesloten. Koper zal verkoper niet voor enige vorm van bodemverontreiniging
aanspreken dan alleen in het geval er sprake is van een verwijtbaar toerekenbaar handelen, nalaten of verzwijgen van
verkoper zelf.
Asbestclausule
In oudere woningen kan, op niet zichtbare plaatsen, asbest zijn verwerkt. Bij eventuele verwijdering van asbest houdende
materialen dienen op grond van de milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen en zal de koper de verkoper
vrijwaren van alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in de onroerende zaak 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.
Verkoopbrochure
Koper verklaart zich op de hoogte te hebben gesteld van de inhoud van de verkoopbrochure van betreffende woning.
Meetinstructie
Deze woning is gemeten met gebruikmaking van de Meetinstructie, die is gebaseerd op de normen zoals vastgelegd in NEN
2580. 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. Hoewel wij de woning zorgvuldig
hebben opgemeten, wordt noch door Spaarneduin makelaars, noch door de verkoper enige aansprakelijkheid aanvaard voor
afwijkingen in de opgegeven maten. Koper verklaart in gelegenheid te zijn gesteld om de opgegeven maten te (laten)
controleren.
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Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: EJW
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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, 15 januari 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers
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Schaal 1:500
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

HAARLEM
A
1282

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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VERKOOP
MAKELAAR
tCFIBSUJHUEFCFMBOHFOWBO
EFWFSLPQFSWBOFFOIVJT
tBEWJTFFSUVPWFSEFCFTUF
WSBBHQSJKT
t[PSHUFSWPPSEBU[PWFFM
NPHFMJKLQPUFOUJÑMFLPQFST
VXIVJT[JFO
tQSPCFFSUWPPSVFFO[P
IPPHNPHFMJKLFWFSLPPQQSJKT
UFLSJKHFO
tIFMQUVCJKEFOPUBSJÑMF
BGIBOEFMJOH

"MJTIFUMJFGEFPQ
IFUFFSTUFHF[JDIU 
CJKEFBBOLPPQWBO
IFUIVJTWBOVX
ESPNFONPFUVXFM
[PSHWVMEJHUFXFSL
UFHBBO)JFSMBUFO
XFVTUBQWPPSTUBQ
[JFOXBUFSLPNU
LJKLFOCJKIFULPQFO
WBOVXESPPNIVJT
"BOLPPQPG
WFSLPPQNBLFMBBS 
Een makelaar kan
optreden als verkoopmakelaar of
als aankoopmakelaar. Als verkoopmakelaar treedt hij
op namens de verkoper van een huis
en als aankoopmakelaar namens de
koper. Hoewel een
makelaar beide
rollen kan vervullen, mag hij dit
nooit doen bij de
transactie van één
en hetzelfde huis.
Hij mag slechts de
belangen behartigen van óf de
koper óf de verkoper. Vergelijk het
maar eens met
twee mensen die
een juridisch geschil
hebben. Dan neemt
elke partij een eigen
advocaat in de arm.
Met een makelaar
is het eigenlijk net
zo. Als hij al voor de
verkoper werkt, kan
hij onmogelijk de
koper adviseren.
En andersom geldt
dat natuurlijk ook.
&SFDPEF
Helaas neemt niet
elke makelaar de
regels zo nauw.
Daarom heeft de
Nederlandse Vereniging van Makelaars
(NVM) een erecode
opgesteld. Daarin
staat dat een makelaar zijn klant
duidelijk moet melden welke rol hij
heeft bij de transactie. Iedere NVMmakelaar is verplicht
zich aan deze code
te houden. Voor
uw droomhuis is
een NVM-aankoopmakelaar dus een
goede keuze.

gelden. Het is verstandig de koopovereenkomst goed
te laten controleren
door uw aankoopmakelaar alvorens
deze te ondertekenen. Na het sluiten
van de koopovereenkomst heeft u
0OEFSIBOEFMFO
volgens de wet nog
Een huis kopen is
3 dagen bedenktijd
vaak de grootste
uitgave die mensen om van de koop af
te zien.
doen tijdens hun
leven. Helaas is er
niet altijd voldoen- 'JOBODJFSJOH
de tijd om over zo’n SFHFMFO
grote beslissing
Het is niet eenna te denken en
voudig een goede
hypotheek af te
moet er vaak snel
sluiten. Er zijn
besloten worden,
immers zeer veel
zeker als de markt
krap is. In dat geval aanbieders met
krijgen emotionele allemaal eigen
voorwaarden en
argumenten vaak
regeltjes waardoor
de overhand. En
het vergelijken
juist als het op
er niet eenvoudionderhandelen
aankomt is het zaak ger op wordt. Uw
aankoopmakelaar
uw hoofd koel te
kan u helpen door
houden. Door een
de bomen het bos
aankoopmakelaar
weer te zien. Omvoor u te laten
dat hij natuurlijk al
bieden, is de kans
heel vaak geadviveel kleiner dat u
seerd heeft bij de
aankoop van een
%FNFFTUFNFOTFOCFTFGGFO
huis, kan hij goed
OJFUEBU[FCJKBBOLPPQWBOFFO inschatten welke
IVJTWSJKXFMBMUJKE[BLFOEPFO
hypotheek in uw
situatie het beste is
NFUFFONBLFMBBSEJFEF
en u naar de juiste
WFSLPQFSWFSUFHFOXPPSEJHU
hypotheekverstrek&FO/7.BBOLPPQNBLFMBBS
ker doorverwijzen.
CFIBSUJHUFDIUFSÞXCFMBOHFO
Daardoor kunt u op
#FTQBBSWFFMUJKE HFMEFO
termijn heel veel
[PSHFOOFFNBMUJKEFFO/7.
geld besparen.

*OUFSOFUOJFUWPPS
BMMFTEFPQMPTTJOH
Ook andere zaken
die samenhangen
met het kopen van
een huis worden
steeds vaker digitaal geregeld. Het is
echter de vraag of
dat altijd de slimste
oplossing is. Want
hoe vaak komt het
niet voor dat mensen een huis kopen
waarvan achteraf
blijkt dat er veel te
veel voor betaald
is? Of waarbij de
buurt toch veel
minder leuk is
dan aanvankelijk
werd gedacht? Het
kan daarom geen
kwaad om - ook al
doet u een aantal
zaken zelf - toch
een adviseur in de
arm te nemen die
u voor vervelende
scenario’s kan
behoeden.
Een goede aankoopmakelaar
luistert naar uw
wensen, weet wat

zekering behoedt u
voor de consequenties van verborgen
gebreken. Daardoor
komt u achteraf
nooit voor onaangename verrassingen
te staan.

BBOLPPQNBLFMBBSJOEFBSN

in een opwelling
veel voor het huis
betaalt. Hij is immers alleen zakelijk
bij het huis betrokken maar kan ook
dankzij zijn ervaring
veel beter inschatten wat de werkelijke waarde is van
het huis. Ook zal hij
u wijzen op eventuele ontbindende
voorwaarden die
u aan het bod kunt
koppelen. Zo is het
bijvoorbeeld niet
altijd 100% zeker
dat u ook de financiering van het huis
rondkrijgt.

#JKEFOPUBSJT
Bij de notaris wordt
de woning geleverd,
dat wil zeggen dat
de eigendom van
het huis overgaat
van de verkoper
op de koper. Vlak
voordat u naar de
notaris gaat zal uw
aankoopmakelaar
met u de woning
inspecteren. Het
kan namelijk zo
zijn dat er tussen
het sluiten van de
koopovereenkomst
en de levering
schade aan het huis
is ontstaan. Omdat
de verkoper ervoor
verantwoordelijk is
dat het huis wordt
geleverd zoals
tijdens de koopovereenkomst is
afgesproken, zal
deze schade eerst
hersteld of vergoed
moeten worden.

)FUTMVJUFOWBOEF
LPPQPWFSFFOLPNTU
Komt u na onderhandeling tot overeenstemming, dan
stelt de verkopende
partij een koopovereenkomst op
waarin staat onder
welke condities de
koop plaatsvindt
en welke nadere
voorwaarden er

.FFSXFUFO
Als u meer informatie wilt, neem
dan contact op met
de afdeling Consumentenvoorlichting
van de NVM. Deze
zijn op werkdagen
bereikbaar van
09.00 tot 11.30 uur
via 0900-6060100
(0,15 p.m.) of via
www.nvm.nl.

XXXOWNOM
er speelt in de
omgeving en kan
u wijzen op alternatieven waar u
zelf nooit op zou
komen.

7FSCPVXJOH
OPPE[BLFMJKL
Oude huizen zijn
geliefd maar vertonen ook vaker mankementen. Als u
geen bouwkundige
bent, is het lastig in
te schatten welke
maatregelen geno;PFLFOWJBJOUFSOFU men moeten worVeel mensen zoeden om het huis
ken tegenwoordig
weer in goede staat
hun droomhuis via te brengen. Een
goede aankoopmainternet. Bijvoorbeeld op Funda: de kelaar kan vooraf
al aardig inschatten
grootste huizensite van Nederland. welke investeringen
u zult moeten doen.
Zoeken via internet
Wilt u het huis echt
gaat snel en u kunt
bovendien heel een- kopen, dan zal hij
voudig huizen verge- u altijd adviseren
een bouwkundige
lijken. In een aantal
gevallen kunt u zelfs inspectie uit te laten
snel laten uitrekenen voeren. Er zijn ook
makelaars die de
of het huis van uw
keuze ook financieel NVM-Huis-garantie
aanbieden. Deze verhaalbaar is.

AANKOOP
MAKELAAR
tCFIBSUJHUEFCFMBOHFOWBO
EFLPQFSWBOFFOIVJT
tBEWJTFFSUVPWFSEFSFÑMF
XBBSEFWBOFFOXPOJOHFO
LBOVCFTDIFSNJOHCJFEFO
UFHFOWFSCPSHFOHFCSFLFO
tJTVXBEWJTFVSCJKPOEFS
BOEFSFCF[JDIUJHJOHFOFO
EFOPUBSJT
tPOEFSIBOEFMUWPPSVPN
FFO[PMBBHNPHFMJKLFQSJKT
UFCFUBMFO

Spaarneduin makelaars
Biedingsformulier
Hierbij doet ondergetekende, hierna te noemen bieder, de bieding aan Spaarneduin makelaars te Haarlem
tot aankoop van:
___________________________________________________________ te __________________________
Naam

: _________________________________________________________________________

Adres

: _________________________________________________________________________

P.c. + plaats

: _________________________________________________________________________

Telefoon

: _________________________________________________________________________

Email

: _________________________________________________________________________

Bieders verklaren bovenstaand object te hebben bezichtigd en bekend te zijn met de gegevens in de
verkoopbrochure en brengen bij deze een bod uit ter grootte van:
_______________________________,= kosten koper
De regels in dit biedingsformulier beheersen eventuele vervolgonderhandelingen.
Indien het uitgebrachte bod door de verkoper wordt geaccepteerd komt een koopovereenkomst tot stand.
Afspraken betreffende genoemde koopovereenkomst zoals koopsom, opleveringsdatum, notaris en clausules in
de verkoopbrochure zullen door Spaarneduin makelaars worden opgenomen in de Model Koopovereenkomst van
de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen (NVM).
De bieder zal op verzoek van Spaarneduin makelaars de koopovereenkomst binnen 2 werkdagen na mondelinge
overeenkomst ondertekenen.
Voorbehouden: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Roerende zaken: _______________________________________________________________________
(Voor roerende zaken welke in de woning aanwezig zijn verwijzen wij u naar de lijst van zaken in de brochure
waarin staat aangegeven wat achter blijft, wat mee gaat en wat kan worden overgenomen.)
Oplevering:

________________________________________________________________

Handtekening bieder(s)
_____________________

_____________________

Datum en plaats: _____________________________________________________
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