Prattenburg 76 te Haarlem

Kenmerken

:

Woning
Woonoppervlakte
Inhoud
Bouwjaar
Ligging
Aantal woonlagen

:
: 84 m²
265 m³
: 1982
: In woonwijk, aan park
: 2
:

Onderhoud
Onderhoud binnen
Onderhoud buiten

Redelijk
Goed

Dak

Pannen dak

Verwarming
Soorten verwarming
Combiketel
Soorten warm water

CV
ja
CV

Voorzieningen
Schuur/Berging
Aantal

box
1

Garage

Geen garage

Kamers
Aantal kamers
Aantal slaapkamers

3
2

Indeling

Ruim 3-kamerappartement (type maisonnette) heeft een heerlijk groot balkon op het zonnige zuiden met vrij
uitzicht over een park met een fraaie waterpartij.
De Prattenburg ligt in Molenwijk, een groene wijk met volop recreatiemogelijkheden. Wandelen en sporten
kan prima rondom de Molenplas. Voor de dagelijkse boodschappen wandel je naar het kleine winkelcentrum
met de Jumbo supermarkt, een bakker, een bloemist, een kapper en een overheerlijk ijsboertje. Het grote
overdekte winkelcentrum is op fietsafstand en wordt binnenkort uitgebreid. Scholen en kinderdagverblijven
zijn om de hoek. Naast het winkelcentrum zit het busstation waar o.a. de bus richting Schiphol vertrekt. Vlak
voor de Prattenburg rijdt de bus richting o.a. Haarlem centrum, in 20 minuutjes ben je met de fiets in hartje
Haarlem. Uitvalswegen zijn ook zeer nabij dus je zit zo in Amsterdam en omgeving. Kortom: een heerlijke
woning met ideale ligging die zeker het bekijken waard is!
Indeling:
Begane grond: ruime parkeermogelijkheden en eigen ruime (fietsen-)berging v.v. elektra.
1e verdieping: via wandelpromenade te bereiken appartementencomplex; brievenbussen.
2e verdieping: entree, hal/gang, CV-ruimte, toiletruimte met fonteintje, ruime en lichte L-vormige woonkamer
met trapkast en ruime open keuken in hoekopstelling, aan de voorzijde gelegen.
3e verdieping: overloop met toegang naar de ruime aan de achterzijde gelegen slaapkamer voorzien van
balkon op het zuid, 2e slaapkamer met Velux dakraam, badkamer met wastafel en wasmachineaansluiting.
Bijzonderheden:
- Volledig voorzien van kunststof kozijnen met dubbel glas
- Grenzend aan het park
- Op loopafstand van klein winkelcentrum voor dagelijkse boodschappen
- Op fietsafstand van overdekt winkelcentrum, binnenstad Haarlem, duinen en strand
- Nabij uitvalswegen
- Servicekosten ca. € 133,00 per maand, inclusief opstalverzekering, onderhoud en reservering voor toekomstig
onderhoud
- Notariskeuze verkoper

Aanvaarding
Kan spoedig, zodra financiering rond is.
Roerende zaken
N.v.t., de woning wordt geleverd zoals gezien tijdens de bezichtiging.
Levering
Vrij van huur en ontruimd.
Vaste lasten
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 welke ligt tussen de datum van overdracht
tot en met 31 december van dat betreffende jaar (dit zal door de notaris worden verrekend).
Aanvraag water
PWN 0900-4050700, www.pwn.nl; Waternet 0900-9394 (voor een deel van Heemstede), www.waternet.nl
Aanvraag gas en elektriciteit
De klant mag zelf een leverancier kiezen. De energiemarkt in Nederland staat onder toezicht van de Dte (Dienst
uitvoering en toezicht energie). DMC Makelaars versterkt de adres- en transactiegegevens aan NVM NutSelect
ten behoeve van de versturing van de uitnodiging voor het regelen van de (verhuizing) van de
nutsvoorzieningen.
Splitsing
De woning is een appartementsrecht. Een kopie van de splitsingsakte is op te vragen via ons kantoor.
Actieve Vereniging van Eigenaren
Er moeten maandelijkse servicekosten betaald worden. Eventuele extra bijdragen c.q. verhogingen van de
servicekosten waartoe door de VvE kan worden besloten na het totstandkomen van een koopakte maar vóór
de datum van overdracht, komen voor rekening en risico van koper.
Verkoopprocedure
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 éénmalig 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
eerste bieder dat er een bod binnen is en dat hij zijn uiterste bod mag neerleggen. Eerste 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 derde partij dat hij een eenmalig bod mag uitbrengen
en dat dat zijn enige kans is.

Bieden
Een bod dient te allen tijde schriftelijk bevestigd te worden aan ons kantoor. Dit kan per email of brief.
DMC Makelaars treedt in deze op voor de verkoper. Wij adviseren geïnteresseerden voor begeleiding bij het
uitbrengen van een bod en aankoop een eigen NVM-makelaar in te schakelen. Informeer naar het
aantrekkelijke gilde makelaarstarief.
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 overeenkomst zal pas schriftelijk worden opgemaakt, nadat overeenstemming is bereikt over koopsom,
oplevering, bijkomende voorwaarden en roerende zaken.
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.
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.
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 hoogte 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.
Koopakte
Na de wilsovereenstemming, wordt er door DMC Makelaars 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. De koopovereenkomst zal direct nadat overeenstemming is bereikt worden opgesteld en zal door partijen
electronisch worden ondertekend. DMC Makelaars maakt gebruik van DocuSign voor de electronische
ondertekening van de koopovereenkomst.
Notaris
De notariële overdracht zal plaatsvinden bij Huisman, Hoogendoorn & Wieringa Notarissen te Heemstede.

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 tot stand komen 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 van
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 DMC Makelaars alwaar de verkoper voor
wat de ontbinding betreft domicilie kiest.
Schriftelijke vastlegging
De partij die deze akte als eerste ondertekent, doet dit onder voorbehoud dat hij of DMC Makelaars uiterlijk op
de zevende 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.
Artikel 2.2.
2 Indien de overdrachtsbelasting voor rekening van koper komt en de heffingsgrondslag wordt verminderd
door toepassing van artikel 13 Wet op belastingen van rechtsverkeer, zal koper aan verkoper wel uitkeren het
verschil tussen enerzijds het bedrag dat aan overdrachtsbelasting verschuldigd zou zijn zonder vermindering
van de heffingsgrondslag en anderzijds het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag. Indien
partijen overeenkomen dat het genoemde verschil aan verkoper wordt uitgekeerd zal dit via de notaris
gelijktijdig met de betaling van de koopsom
Toevoeging ex. art. 16/19
Indien er een voorbehoud is opgenomen in de koopakte en een van de partijen hiervan gebruik moet maken,
dient 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 de koper dit door middel van
minimaal 2 afwijzingen van erkende financieringsinstellingen aan te tonen.
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.

Hypotheken
Wij kunnen u van dienst zijn bij het laten berekenen van een hypotheek op maat.
Verdere informatie
Overige informatie is ter inzage, tijdens kantooruren, bij DMC Makelaars. 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.
Interesse in dit huis? Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Uw NVM-aankoopmakelaar komt op
voor uw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen. Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars van de
afdeling Haarlem vindt u op www.Funda.nl.
Clausules
Onderstaande clausules zullen worden toegevoegd aan de modelkoopakte.
1 Bodemverontreiniging
Koper verklaart bekend te zijn met de inhoud van het bericht m.b.t. het onderhavige pand, welke is afgegeven
door de Gemeente. 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 feitelijke levering blijkt dat de onroerende zaak is verontreinigd, in welke zin
dan ook, dan is de verkoper niet aansprakelijk, tenzij hij met de verontreiniging bekend was.
Een kopie van het Milieurapport is op te vragen via ons kantoor.
2 Fundering
Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de fundering.
3 Waterhuishouding
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 stand
van het grondwater, vrijwaart koper verkoper van iedere aansprakelijkheid en schade hieruit voortvloeiende.
4 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 5.3 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).

5 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.
6 Gebruikersclausule
Koper is op de hoogte van het feit dat de verkoper het verkochte niet zelf heeft gebruikt en dat hij derhalve
koper niet heeft kunnen informeren over de eigenschappen van c.q. de gebreken aan het verkochte waarvan
hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn dergelijke
eigenschappen c.q. gebreken voor rekening en risico van koper.
7 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.
8 Verkoopbrochure
Koper verklaart zich op de hoogte te hebben gesteld van de inhoud van de verkoopbrochure van de
betreffende woning.
AAN MATEN EN GEGEVENS ZOALS VERMELD IN DEZE BROCHURE KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN
ONTLEEND

