
adres: Rijksstraatweg 106 rood

2022 DD  Haarlem

objecttype: bovenwoning

makelaar: Mooijekind-Vleut Makelaars, Haarlem

datum meetopname: 17 februari 2020

meetcertificaat type: A

opsteller: ing. M. (Mark) Ooteman

datum meetrapport: 18 februari 2020

MEETRAPPORT

gebouw-

overig gebonden externe

wonen inpandig buitenruimte berging

(m2) (m2) (m2) (m2)

woonlaag 1 begane grond 5,41

woonlaag 2 1e verdieping 50,9 33,0

woonlaag 3 2e verdieping 39,7 5,06

totaal: 96,0 m2 38,1 m2

bruto inhoud: 317 m3

Voor de berekening van de vloeroppervlakten in dit certificaat is gebruik gemaakt van de uniforme meetinstructies om de gebruiksoppervlakten 
en de inhoud van de woningen vast te stellen zoals deze is opgesteld door NVM, VastgoedPro, VBO, VNG en Waarderingskamer. Deze richtlijnen 
zijn gebaseerd op de NEN2580 GO. Maten zijn afgerond conform afrondingsregels NEN 3682. Mochten er maten afwijken van de werkelijkheid 
dan kunnen hier geen rechten aan worden ontleend, tenzij aantoonbaar is dat er opzettelijk van de richtlijnen is afgeweken. Hoewel de 
berekeningen met zorg zijn uitgevoerd, aanvaardt MOD3SIGN geen aansprakelijkheid voor fouten of omissies in de berekeningen.
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adres: Rijksstraatweg 108 rood

2022 DD  Haarlem

objecttype: bovenwoning

makelaar: Mooijekind-Vleut Makelaars, Haarlem

datum meetopname: 17 februari 2020

meetcertificaat type: A

opsteller: ing. M. (Mark) Ooteman

datum meetrapport: 18 februari 2020

MEETRAPPORT

gebouw-

overig gebonden externe

wonen inpandig buitenruimte berging

(m2) (m2) (m2) (m2)

woonlaag 1 begane grond 8,84

woonlaag 2 1e verdieping 64,3

woonlaag 3 2e verdieping 45,0 25,0

woonlaag 4 vliering 3,90

totaal: 118 m2 3,90 m2 25,0 m2

bruto inhoud: 396 m3

Voor de berekening van de vloeroppervlakten in dit certificaat is gebruik gemaakt van de uniforme meetinstructies om de gebruiksoppervlakten 
en de inhoud van de woningen vast te stellen zoals deze is opgesteld door NVM, VastgoedPro, VBO, VNG en Waarderingskamer. Deze richtlijnen 
zijn gebaseerd op de NEN2580 GO. Maten zijn afgerond conform afrondingsregels NEN 3682. Mochten er maten afwijken van de werkelijkheid 
dan kunnen hier geen rechten aan worden ontleend, tenzij aantoonbaar is dat er opzettelijk van de richtlijnen is afgeweken. Hoewel de 
berekeningen met zorg zijn uitgevoerd, aanvaardt MOD3SIGN geen aansprakelijkheid voor fouten of omissies in de berekeningen.

IBAN NL04 KNAB 0258 0407 85  •  BIC KNABNL2H  •  KvK-nummer Amsterdam 62 30 79 08  •  btw-id NL002 125 233 B18



adres: Rijksstraatweg 106 - 108 zwart

2022 DD  Haarlem

objecttype: winkel

makelaar: Mooijekind-Vleut Makelaars, Haarlem

datum meetopname: 17 februari 2020

meetcertificaat type: A

opsteller: ing. M. (Mark) Ooteman

datum meetrapport: 18 februari 2020

MEETRAPPORT

BVO NVO GO

(m2) (m2) (m2)

woonlaag 1 begane grond 153,5 135,5 137,5

woonlaag 4 verdieping 13,6 10,0 10,0

totaal: 167 m2 146 m2 148 m2

bruto inhoud: 486 m3

BVO=Brutovloeroppervlakte   NVO=Nettovloeroppervlakte   GO=Gebruiksoppervlakte

Voor de berekening van de vloeroppervlakten in dit certificaat is gebruik gemaakt van de uniforme meetinstructies om de gebruiksoppervlakten 
en de inhoud van de woningen vast te stellen zoals deze is opgesteld door NVM, VastgoedPro, VBO, VNG en Waarderingskamer. Deze richtlijnen 
zijn gebaseerd op de NEN2580 GO. Maten zijn afgerond conform afrondingsregels NEN 3682. Mochten er maten afwijken van de werkelijkheid 
dan kunnen hier geen rechten aan worden ontleend, tenzij aantoonbaar is dat er opzettelijk van de richtlijnen is afgeweken. Hoewel de 
berekeningen met zorg zijn uitgevoerd, aanvaardt MOD3SIGN geen aansprakelijkheid voor fouten of omissies in de berekeningen.
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