Laan van Insulinde 26, 2103 TB Heemstede
Vraagprijs € 390.000,00 kosten koper

Van Wonderen Makelaars B.V.
Jan van Goyenstraat 16
2102 CB, HEEMSTEDE
Tel: 023-5287676
E-mail: info@vanwonderen.nl
www.vanwonderen.nl

Omschrijving
Wat een kans!
Deze te moderniseren tussenwoning uit 1915 ligt in de centraal gelegen en zeer
gewilde Indische Buurt van Heemstede. De woning is 90 m2 en biedt mogelijkheden
tot het opbouwen van een extra verdieping!
De woning heeft een zonnige voor- en achtertuin en ligt schuin tegenover de
gezellige buurtspeeltuin. In de directe omgeving tref je onder andere winkels,
scholen, sportfaciliteiten en wandelbos Groenendaal. Ook het openbaar vervoer en
uitvalswegen richting Haarlem, Hoofddorp, Amsterdam, Schiphol en Den Haag zijn
goed bereikbaar.
Indeling:
Begane grond: Entree, hal met meterkast, trapkastje en toilet met fontein. Woonkamer met
toegang tot de achtertuin. Aparte keuken. De tuin, gelegen op het zuidoosten is voorzien van
een stenen berging.
Eerste etage: Ruime overloop, twee ruime en 1 kleinere slaapkamer en een badkamer met
douche en wastafel, loggia.
Bijzonderheden:
Dient geheel gemoderniseerd te worden
Mogelijkheden tot het opbouwen van een extra verdieping!
Gelegen in een gewilde, zeer kindvriendelijke omgeving
Koopakte Goede Doelen wordt gehanteerd
Bouwkundig rapport aanwezig
Niet-bewoningsclausule
Notariskeuze verkoper
Oplevering in overleg
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Kenmerken
Object gegevens
Soort woning
Type woning
Bouwperiode
Maten object
Aantal kamers
Aantal slaapkamers
Inhoud woning
Perceel oppervlakte
Gebruiksoppervlakte
woonfunctie
Woonkamer

Eengezinswoning
Tussenwoning
1906-1930

4 kamers
3 slaapkamer(s)
355 m3
116 m2
92 m2
33 m2

Details
Ligging
Bijzonderheden
Schuur / berging
Garage
Kabel
Buitenzonwering

In woonwijk
Gedeeltelijk gestoffeerd
Vrijstaand steen
Geen garage
Nee
Nee

Energie
Energielabel
Verwarming
Warmwater
C.V.-ketel

E
C.V.-Ketel
C.v.-ketel
Gas gestookteigendom

Tuin gegevens
Tuin
Tuin diepte (cm)
Tuin breedte (cm)
Hoofdtuin
Positie
Kwaliteit

Achtertuin, voortuin
557
581
Achtertuin
Oost, Zuid
Normaal
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Laan van Insulinde 26 - 2103 TB Heemstede

Van Wonderen Makelaars B.V.
Jan van Goyenstraat 16
2102 CB, HEEMSTEDE
Tel: 023-5287676
E-mail: info@vanwonderen.nl
www.vanwonderen.nl

Foto's

Laan van Insulinde 26 - 2103 TB Heemstede

Van Wonderen Makelaars B.V.
Jan van Goyenstraat 16
2102 CB, HEEMSTEDE
Tel: 023-5287676
E-mail: info@vanwonderen.nl
www.vanwonderen.nl

Foto's

Laan van Insulinde 26 - 2103 TB Heemstede

Van Wonderen Makelaars B.V.
Jan van Goyenstraat 16
2102 CB, HEEMSTEDE
Tel: 023-5287676
E-mail: info@vanwonderen.nl
www.vanwonderen.nl

Foto's

Laan van Insulinde 26 - 2103 TB Heemstede

Van Wonderen Makelaars B.V.
Jan van Goyenstraat 16
2102 CB, HEEMSTEDE
Tel: 023-5287676
E-mail: info@vanwonderen.nl
www.vanwonderen.nl

Foto's

Laan van Insulinde 26 - 2103 TB Heemstede

Van Wonderen Makelaars B.V.
Jan van Goyenstraat 16
2102 CB, HEEMSTEDE
Tel: 023-5287676
E-mail: info@vanwonderen.nl
www.vanwonderen.nl

Plattegrond
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Kadastrale gegevens
Adres
Postcode / Plaats
Gemeente
Sectie / Perceel
Oppervlakte
Soort
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Laan van Insulinde 26
2103 TB Heemstede
Heemstede
C / 3411
116 m2
Volle eigendom
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Locatie
Adres gegevens
Adres
Postcode / plaats
Provincie

Laan van Insulinde 26
2103 TB Heemstede
Noord-Holland

Locatiekaart
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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 gerust 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 een geschikte woning.
NVM
Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Al onze werkzaamheden
worden verricht volgens de voorwaarden van de NVM.
KOOPAKTE
Koopovereenkomst/koopakte
De tussen verkoper en koper te sluiten koopovereenkomst komt pas tot stand zodra beide
partijen een schriftelijke koopakte hebben ondertekend. Behoudens nadere afspraken gelden
de standaardregels, zoals deze voorkomen in de modelkoopakte die is opgesteld door de
Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM, de Consumentenbond en de Vereniging Eigen
Huis. De waarborgsom (of bankgarantie) is gebruikelijk 10 % van de koopsom en wordt
voldaan aan de notaris. Eventueel door de koper te maken voorbehouden (zoals voor het
verkrijgen van woonvergunning, hypotheek, nationale hypotheek garantie) worden alleen
vermeld als deze in de onderhandelingen zijn afgesproken. Voor zover hieronder aanvullende
clausules zijn vermeld, worden deze opgenomen in de koopakte.
Notaris
Aangezien de kosten van de notaris in de kosten koper zijn inbegrepen en dus voor rekening
koper komen, mag de koper de notaris kiezen. Voor alle transacties via ons kantoor geldt dat
uitsluitend gewerkt wordt met notarissen die gevestigd zijn in de regio Haarlem. Indien koper
de notaris kiest buiten deze regio zal extra (reis-) tijd gedeclareerd worden op basis van
uurtarief en kilometervergoeding. Onze opdrachtgevers behouden zich het recht voor eveneens
aanspraak te maken op deze regeling.
Bankgarantie/waarborgsom
De bankgarantie/waarborgsom is gebruikelijk 10% van de koopsom en dient door de koper te
worden voldaan aan de notaris, binnen drie 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 koopovereenkomst te ontbinden. De bedenktijd duurt drie
dagen en begint om 0.00 uur van de dag die volgt op de dag dat de tussen partijen
opgemaakte akte (in kopie) aan de koper ter hand gesteld is. Ontvangst van (een kopie van)
de akte bij het notariskantoor wordt aangemerkt als terhandstelling aan 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 algemeen erkende
feestdag is. De bedenktijd wordt, zo nodig, zoveel verlengd, dat daarin ten minste twee dagen
voorkomen die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn.

Schriftelijke vastlegging
De partij die deze akte als eerste ondertekent, doet dit onder voorbehoud dat hij uiterlijk op de
vijfde 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.
Goed gedocumenteerd
"Goed gedocumenteerd" zoals opgenomen in de koopakte betekent dat de koper, indien hij/zij
een beroep doet op de ontbindende voorwaarden financiering hij/zij dan twee schriftelijke
afwijzingen van officieel erkende financieringsinstellingen dient te overleggen.
Financiering
Koper zal vanaf de dag van ondertekening van de koopovereenkomst tot en met de dag van
eigendomsoverdracht geen andere financiële verplichting(en) (leningen) aangaan dan ten
behoeve van de financiering van de woning tenzij deze financiële verplichting(en) niet aan de
financiering van de woning in de weg staat. Indien er 2 of meer kopers zijn, zullen de
inkomens van alle kopers in de financiering worden betrokken tenzij kopers dit ten tijde van
der onderhandelingen uitdrukkelijk hebben bedongen.
Voorbehouden koper
Eventueel door de koper te maken voorbehouden (zoals het verkrijgen van financiering,
woonvergunning, Nationale Hypotheek Garantie of een bouwkundige keuring) worden alleen in
de koopakte 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 op de in de koopakte genoemde datum ingeroepen zijn.
Verdere informatie
Alle belangrijke documentatie zijn bij de verkopend makelaar tijdens kantooruren ter inzage.
In veel gevallen kunnen fotokopieën worden verkregen of kunnen de gegevens aan u
verzonden, gemaild of gefaxt worden. Uiteraard kunt u bij de makelaar alle verdere informatie
krijgen. Deze informatie wordt aan meerdere personen verstrekt. Aan deze gegevens kunnen
geen rechten ontleend worden. De aanbieding van dit object dient te worden gezien als een
uitnodiging tot het doen van een bieding. Wij raden geïnteresseerden aan, voor het doen van
een bieding een eigen NVM-makelaar in te schakelen voor de begeleiding bij de aankoop.

CLAUSULES
Onderstaande clausules kunnen worden toegevoegd aan de model-koopakte.
Algemene ouderdomsclausule:
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat de woning tenminste 60 jaar oud is, wat betekent
dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden lager liggen dan bij nieuwe
woningen. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat verkoper niet in
voor o.a. het dak, de fundering, de vloeren, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de
riolering, rookkanalen, de afwezigheid van aantasting door houtworm en/of ander ongedierte
c.q. schimmels en de afwezigheid van doorslaand en/of optrekkend vocht. Bouwkundige
kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in de koopakte
omschreven "woongebruik".

Milieuclausule (bodemgesteldheid)
Tussen verkoper en koper gelden de volgende bepalingen ter zake van mogelijke
verontreiniging van de onroerende zaak: De verkoper verklaart dat hem betreffende eventuele
bodem- en/of grondwaterverontreiniging niets anders bekend is dan: zie bericht van
omgevingsdienst IJmond (op te vragen bij verkopend makelaar), welke onverbrekelijk
verbonden is aan onze koopakte. Elke aansprakelijkheid van de verkoper voor bodem- en/of
grondwaterverontreiniging wordt uitgesloten. Koper zal verkoper niet voor enige vorm van
bodem- en/of grondwaterverontreiniging aanspreken dan alleen in het geval er sprake is van
verwijtbaar toerekenbaar handelen, nalaten of verzwijgen van verkoper.
Maatvoering
De woning is opgemeten conform de branchebrede meetinstructie. 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. Koper vrijwaart verkoper alsmede (de medewerkers van) van
Wonderen Makelaars van alle aansprakelijkheid ter zaken van eventueel later te constateren
verschillen in maatvoering van zowel gebruiksoppervlakte als inhoud van de woning.
Funderingsclausule (funderingsgesteldheid)
Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de fundering en koper vrijwaart verkoper voor
alle aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele funderingsproblematiek. (Indien de
fundering informatie bekend is zal deze worden verstrekt. Dit slechts een indicatie van de
fundering. Alleen nader onderzoek kan uitsluitsel bieden over de aard en de staat van de
fundering. Dit betekent dan ook dat geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard ter zake
van de juistheid van de verstrekte informatie).
Asbestclausule
In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen/ materialen aanwezig zijn. Indien deze
worden verwijderd dienen door koper maatregelen en voorzieningen te worden getroffen die
de wetgeving voorschrijft. Koper verklaart met deze wetgeving bekend te zijn en aanvaardt
alle aansprakelijkheid en gevolgen die uit de aanwezigheid van asbest en/of de verwijdering
van asbest uit de onroerende zaak kan voortvloeien. In afwijking van artikel 6.3. van deze
koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van één of meer
eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel
anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst als gevolg van de
aanwezigheid van enig asbest in welke samenstelling en/of op welke plaats dan ook voor
rekening en risico van koper.
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 worden 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.
Overbruggingshypotheek
Koper verleent bij deze onherroepelijk toestemming aan de verkoper om het verkochte
desgewenst tijdelijk -tot uiterlijk de overeengekomen dag van levering- te bezwaren met een
overbruggingshypotheek. 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 om het verkochte aan de koper op de overeengekomen

datum te leveren vrij van hypotheken, welke dan ook.
Lijst van (roerende) zaken
Uitgangspunt is dat de (roerende) zaken volgens de aangehechte 'lijst van zaken' in de
koopsom zijn begrepen en achterblijven. Indien volgens deze lijst zaken ter overname zijn,
dan dient de koper de overname c.q. overnameprijs rechtstreeks met verkoper overeen te
komen en uiterlijk bij de oplevering te voldoen.
Energielabel
Indien het origineel aanwezig is wordt dit bij de eigendomsoverdracht overhandigd door de
verkoper aan de koper.
Vanaf 1 januari 2015 zal de rijksoverheid een voorlopig energielabel afgeven 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.
Waterhuishoudingsclausule:
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.
Kosten notaris verkoper
De notariële eigendomsoverdracht zal plaatsvinden bij de notaris van de kopers keuze, mits
deze is gelegen in een straal van 10km rondom de woning. Verkopers eventuele meerkosten
(zoals reiskosten, notariële volmacht, e.d.) als gevolg van kopers notariskeuze buiten dit
gebied komen volledig voor rekening van koper. Uitdrukkelijk wijzen wij koper erop dat de
koop tot stand is gekomen onder de voorwaarde kosten koper. Hieronder dient te worden
verstaan dat door notaris bij verkoper geen kosten in rekening worden gebracht als
kadasterkosten, kosten voor het opvragen van een uittreksel Kamer van Koophandel,
kantoorkosten,kosten voor het opmaken van een volmacht Door de notaris mag bij verkoper
(maximaal) in rekening worden
gebracht:
• € 235,-- incl. BTW en kadasterkosten, ten behoeve van het opstellen van een royementsakte
(heel royement)
• € 375,-- incl. BTW en kadasterkosten, ten behoeve van het opstellen van een royementsakte
(gedeeltelijk
royement)
• € 15,-- incl. BTW ten behoeve van het telefonisch overmaken (spoed overboeking)
De koper verplicht zich om de notaris over het bovenstaande te informeren.
Bijzondere bepalingen inzake feitelijke staat:
Verkoper heeft koper uitdrukkelijk geattendeerd op het feit dat hij het gekochte nooit zelf
feitelijk heeft gebruikt en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over
eigenschappen van casu quo gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn
geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt.
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