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House with a view



Algemene informatie

Beste belangstellende,

Kadastrale gemeente  Schoten B 18311 A539
Woonoppervlak  105 m2

Inhoud woning ca. 310 m3

Aantal slaapkamers  3
Bouwjaar  2016

House with a view

“Wat een uitzicht!” Dit is de reactie van íedereen 
die hier voor de eerste keer binnenkomt. Maar ook 
wanneer je de tweede, derde, vierde of honderdste 
keer binnenkomt; het prachtige uitzicht over de 
haven wordt nooit ‘gewoon’. De schitteringen op het 
water wanneer de zon schijnt, de voorbij glijdende 
bootjes in de zomer, schaatsen in een strenge 
winter. Wanneer je woont aan het water is het 
uitzicht geen dag hetzelfde. 

De appartementen in dit complex zijn in 2016 
opgeleverd en natuurlijk supergoed geïsoleerd. 
Nummer 161 is door de huidige eigenaren zeer 
smaakvol afgewerkt. Zo vind je hier bijvoorbeeld 
geen standaard binnendeuren maar mooie hoge 
paneeldeuren. Er zijn heel veel mooie en grote 
raampartijen en als extraatje heeft dit appartement 
een zeer royaal terras (ruim 25 m2) op het zonnige 
zuiden. 

Via de lift of trap bereik je de eerste verdieping. Door 
de gang met videofoon ga je naar de lichte en ruime 
woonkamer met luxe open keuken en kookeiland. 
De keuken is voorzien van apparatuur van het 
kwaliteitsmerk Siemens. Je hebt de beschikking 
over een ingebouwde koffiemachine, een oven, een 

combi-oven, een koelkast en een vriezer, een brede 
inductiekookplaat, een geïntegreerde afzuigkap met 
Novy filter, een Quooker en een vaatwasser.

Het uitzicht over de haven is betoverend mooi, je 
zou hier uren naar kunnen blijven kijken. Maar ook 
binnen is van alles te zien! De fijne woonkamer 
grenst direct aan het terras. Wandel door de 
openslaande deuren naar buiten en kies een plekje 
om te zitten. Keuze genoeg. Natuurlijk heb je ook 
hier hetzelfde prachtige uitzicht op de haven. 

Je hebt de beschikking over drie prima slaapkamers 
en een badkamer met inloopdouche en 
wastafelmeubel. Het toilet is separaat en bevindt 
zich in de gang. Ook vind je hier een inpandige 
berging met de opstelplaats voor de wasmachine en 
droger en veel praktische bergruimte. 

Het hele appartement is voorzien van 
vloerverwarming en een fraaie houten parketvloer. 

In de ondergrondse parkeergarage heb je de 
beschikking over een eigen parkeerplaats. Ook is er 
een gezamenlijke fietsenstalling. 

Lize Zieltjens
Commercieel medewerker binnendienst
023 - 737 05 71

Larissa de Boer
Commercieel medewerker binnendienst
023 - 737 05 71

Amber Nooij
Register makelaar taxateur
06 - 21 23 44 39 

Tim Stokman
Register makelaar taxateur
06 - 10 90 37 43 

Pia Panneman
Commercieel medewerker aankopen
023 - 737 05 71

Henry Wittenberg
Kandidaat register makelaar taxateur
06 - 11 52 95 24

Namens de eigenaren hartelijk dank voor de 
getoonde interesse.

Graag geven wij je met behulp van deze brochure 
een rondleiding door de woning. Wanneer je nog 
vragen hebt over de woning of een afspraak wilt 
maken voor een (tweede) bezichtiging kan je 
telefonisch of per mail contact met ons opnemen.

Wil je meer weten over de waarde van jouw 
eigen woning of de mogelijkheid om een 
aankoopmakelaar mee te nemen? Dan geven wij je 
graag vrijblijvend advies.

Met belangstelling zien wij je reactie tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Amber, Tim, Pia, Larissa, Lize en Henry
Makelaarskantoor Barnsteen
t. 023 737 05 71 
www.barnsteen.nl | info@barnsteen.nl



Woonkamer





Keuken



Terras



Slaapkamer

Bijzonderheden

•  Sfeervol appartement met adembenemend uitzicht over haven

•  Uitstekend geïsoleerd 

•  Luxe open keuken met kookeiland

•  Fraaie, grote raampartijen 

•  Drie slaapkamers 

•  Eigen parkeerplaats in garage 

•  Centrum Haarlem 10 minuten fietsen

•  Gunstig gelegen ten opzichte van openbaar vervoer en uitvalswegen

•  Om de hoek van natuurgebied Hekslootpolder



Slaapkamer/berging



Slaapkamer



Badkamer/algemeen



Plattegrond eerste verdieping



Kadastrale kaart

Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 22 april 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: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Schoten
B
18240

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: Botterboulevard 161

Thuis in Haarlem

Thuis in Haarlem;
Project Land in Zicht

Aan het Spaarne in Haarlem-Noord is in 2010 
een nieuw stukje Haarlem in maritieme sfeer 
gerealiseerd. De westzijde van deze bijzondere 
locatie grenst aan de bestaande kern van 
Haarlem. Aan de andere kant wordt over het 
Spaarne uitgekeken. Vanaf de Spaarndamseweg 
loopt een boulevard op een natuurlijke wijze 
het gebied in en gaat over in het eiland met 
vrijstaande watervilla’s, waterwoningen, een aantal 
appartementsgebouwen, twee binnenhavens en de 
jachthaven van de Haarlemse jachtclub. 

Hekslootpolder

Grenzend aan het project vind je het prachtige 
natuurgebied de Hekslootpolder. Fietsend door 
de Hekslootpolder kom je uiteindelijk bij de 
Westbroekplas uit. Hier kan je heerlijk zwemmen. 
Op het strand staan speeltoestellen voor kinderen 
en aan het strand vind je de horecavoorziening Villa 
Westend. 

Centraal gelegen 

Vlak bij de natuur dus, ligt deze fijne wijk. Maar ook 
alle denkbare uitvalswegen, openbaar vervoer en 
winkels zijn binnen een mum van tijd bereikbaar. 
Dat het een kinderrijke buurt is getuige het riante 
aanbod aan kinderdagverblijven en basisscholen. 

Ook op het gebied van sport is er van alles te doen 
in de omgeving. Hockey, tennis, korfbal, voor ieder 
wat wils. 

Haarlem 
een gastvrije stad met een historisch hart 

Haarlem is één van de mooiste oude steden van 
Nederland. Het is een prettige, veilige stad met ca. 
150.000 inwoners. Al van verre lokt de toren van de 
Grote of Sint Bavokerk. 
Haarlem ligt aan de rivier het Spaarne en heeft een 
aantrekkelijke, monumentale binnenstad met veel 
bezienswaardigheden waaronder het Frans Hals 
Museum en Teylers Museum.

In het gezellige centrum is een grote 
verscheidenheid aan cafés en restaurants. En in 
de zijstraten van de grote winkelstraten is een 
verrassend aanbod aan speciaalzaken en trendy 
winkels te vinden. 
Haarlem wordt ook wel de meest Vlaamse stad 
van het Noorden genoemd. De monumenten van de 
hand van stadsbouwmeester Lieven de Key en het 
grote aantal horecagelegenheden geven de stad 
een zuidelijk allure.



Verkoopprocedure

Overbruggingshypotheek
Koper verleent bij deze onherroepelijk toestemming aan 

verkoper om het verkochte desgewenst tijdelijk (tot uiterlijk de 

overeengekomen dag van de levering) te bezwaren met een 

(overbrugging) 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 laat uitdrukkelijk onverlet de verplichting van 

verkoper het verkocht aan koper op de overeengekomen datum 

te leveren vrij van hypotheken, welke dan ook.

Aanvullende informatie over de woning

Erfdienstbaarheden
Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere bepalingen 

verbonden zijn. Deze worden dan aan elke eigenaar opgelegd. 

Ze staan gewoonlijk in het eigendomsbewijs. 

Eigendomsbewijs
Een kopie van het eigendomsbewijs zenden wij u per mail toe.

Clausules

De onderstaande clausules zullen worden opgenomen in de 

koopakte

    Bodemverontreiniging/olietank, bodemclausule
 Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de bodem. 

Het risico ter zake 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.

Waterhuishoudingclausule
Door gewijzigd duinwaterbeheer kunnen ook in de toekomst 

grondwaterstanden optreden afwijkend van de huidige situatie. 

Indien nu of in de toekomst hinder wordt ondervonden van 

de stand van het grondwater, vrijwaart koper de verkoper van 

iedere aansprakelijkheid en schade die hieruit voortvloeit.

Energie prestatie certificaat/EPA keuring
 Verkoper beschikt over een definitief energielabel dan wel 

een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit 

Energieprestatie Gebouwen. Vanaf 1 januari 2015 geeft de 

rijksoverheid een voorlopig energielabel af voor iedere woning in 

Nederland. 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.

NVM meetinstructie
  Koper is ermee bekend dat de maatvoering van het verkochte 

is vastgesteld met gebruikmaking van de NVM Meetinstructie. 

Koper verklaart voldoende te zijn geïnformeerd over de hiervoor 

bedoelde normering. De maatvoering is vastgesteld aan de 

hand van beschikbare plattegronden dan wel door eigen 

metingen. Hoewel de metingen zorgvuldig zijn uitgevoerd, sluit 

noch verkoper, noch diens makelaar uit dat er onjuistheden 

voorkomen in deze metingen, dan wel niet (volledig) 

overeenkomstig de normering zijn vastgesteld, hetgeen door 

koper wordt aanvaard. Koper is voldoende in de gelegenheid 

gesteld de maatvoering zelf te (laten) controleren. Verschillen 

in de opgegeven maat en grootte geven geen der partijen enig 

recht. zo ook niet op aanpassing van de koopsom. Verkoper 

en diens makelaar aanvaarden geen aansprakelijkheid te dien 

aangaande.

Fundering
Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de fundering. 

Koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid met 

betrekking tot de fundering en de staat hiervan.

Ouderdomsclausule
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat deze woning meer 

dan 5 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de 

bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen 

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 enig ongedierte 

c.q. 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.

Asbestclausule
 Aan verkoper is niet bekend dat in de onroerende zaak asbest 

is verwerkt, anders dan in de tijd waarin de onroerende zaak 

werd vervaardigd, te doen gebruikelijk was. Bij eventuele 

verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond 

van milieu-wetgeving speciale maatregelen te worden getroffen. 

Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper 

alle aansprakelijkheid, die uit de eventuele aanwezigheid 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.

Biedingen
Biedingen dienen te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd 

aan ons kantoor. Dit kan per fax, email of brief.

Gunning
Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, het object te 

gunnen aan de gegadigde van zijn keuze.

Wilsovereenstemming
Een overeenkomst zal pas worden opgemaakt, nadat 

overeenstemming is bereikt over koopsom, oplevering en 

bijkomende zaken.

Mondeling overeenstemming
Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere 

verkoper en particuliere koper is niet rechtsgeldig. Er is pas 

sprake van een rechtsgeldige koopovereenkomst als de 

particuliere verkoper en de particuliere koper de koopakte 

hebben ondertekend. (voortvloeiend uit artikel 7.2. Burgerlijk 

Wetboek).

Koopakte
Nadat de overeenkomst is gesloten, wordt er door 

Makelaarskantoor Barnsteen een koopakte opgesteld. 

Behoudens nadere afspraken gelden hiervoor als basis de 

standaard regels, zoals deze voorkomen in de modelkoopakte 

die is opgesteld door de NVM makelaars, de Consumentenbond 

en de Vereniging Eigen Huis.

Transport/notaris
Behoudens nadere afspraken vindt de notariële overdracht 

plaats bij een notaris in de regio, ter keuze van de koper. Bij 

keuze door de koper van een notariskantoor buiten de regio, kan 

dit resulteren in bijkomende kosten voor de verkoper (regeling 

akte van volmacht, reiskosten e.d.) Alsdan worden deze kosten 

opgenomen in de nota van afrekening via het notariskantoor ten 

laste van de koper.

In bijzondere gevallen verkiest de verkoper het notariskantoor.

Indien door de notaris van de koper, de aan verkoper in rekening 

te brengen kosten voor doorhaling per doorhaling exclusief 

BTW meer bedragen dan € 175,00 en de kosten van onderzoek 

kadaster/GBA/VIS/faillissementsregister/curateleregister in 

totaal meer bedragen dan € 35,00 exclusief BTW, komt het 

meerdere voor rekening van de koper. 

Bankgarantie/ waarborgsom
De bankgarantie/waarborgsom is gebruikelijk 10% van de 

koopsom en dient door de koper te worden voldaan aan de 

notaris, binnen vijf 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 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 

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 voorkomen 

die niet een zaterdag, zondag of een algemeen erkende 

feestdag zijn.

De koper of diens makelaar, die hierbij door de koper daartoe 

bevoegd wordt verklaard, kan de ontbinding van de koop 

bewerkstelligen door vóór afloop van de bedenktijd de 

ontbinding kenbaar te maken. Dit kan bij brief, per fax, per 

email en zelfs mondeling, mits het bericht de verkoper of diens 

makelaar tijdig (vóór afloop van de bedenktijd) bereikt. 

Makelaarskantoor Barnsteen zal in opdracht van de verkoper 

zo spoedig mogelijk de ontbinding aan de koper of diens 

makelaar bevestigen per mail. Na ontbinding zijn beide partijen 

tegenover elkaar van iedere uit de koop voortvloeiende 

verplichting bevrijd. Indien de koper de koop ontbindt na het 

opmaken van het koopcontract, zullen de administratiekosten 

t.b.v. Makelaarskantoor Barnsteen, zijnde € 500,- excl. BTW voor 

rekening van de koper komen.

Ontbindende voorwaarde verkoper 
Deze overeenkomst kan door verkoper ontbonden 

worden, indien blijkt dat de verkoper geen onherroepelijke 

royementstoezegging is verleend voor doorhaling van de op 

het verkochte rustende hypothecaire inschrijving(en) en /of 

beslagen. Verkoper verplicht zich al het redelijke mogelijke te 

doen ten einde dat royement te verkrijgen. Artikel 16 lid 3 van 

de koopovereenkomst is op dit artikel van toepassing.

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.

Toevoeging ex. Art. 16 of 19
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 afwijzingen van erkende 

financieringsinstellingen aan te tonen.



Neem contact op met ons kantoor voor meer informatie of het maken 
van een bezichtigingsafspraak.

Makelaarskantoor Barnsteen

t. 023 737 05 71
info@barnsteen.nl
www.barnsteen.nl

Ondanks grote zorgvuldigheid onzerzijds staan wij niet in t.a.v. de juistheid van alle genoemde 

gegevens en maten en kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Onze werkzaamheden 

verrichten wij volgens de NVM-voorwaarden. 

De informatie in deze brochure is geheel vrijblijvend en een uitnodiging tot het uitbrengen van 

een bod. Bij de samenstelling is uitgegaan van ons inziens betrouwbare bronnen. Er kunnen 

geen rechten aan worden ontleend. Wijzigingen onder voorbehoud. Eventuele afmetingen en 

oppervlakten zijn indicatief.

Verantwoording
Productie i.s.m

. m
elindaknijn.nl


