
Meervlietstraat 58, Velsen-Zuid

Oud-Velsen


€1.290.000,-


Vrijstaande villa





Soort wonig




Type woning




Woonoppervlakte




Inhoud




Perceeloppervlakte




Kamers




Slaapkamers




Bouwjaar

villa

vrijstaande woning

345 m²

1355 m³

409 m²

9

6

1821

Ligging:


Tuinligging:


Isolatie:


Verwarming:


Parkeergelegenheid:


Berging:

aan rustige weg, in centrum, in woonwijk


noordwest


dakisolatie, gedeeltelijk dubbel glas


c.v.-ketel


op eigen terrein, openbaar parkeren


ja



0
Begane grond



1
1e verdieping



2
2e verdieping



0
Vrijstaande schuur



Begane grond

Brede entree, T-vormige brede gang met marmergestuukte wanden 

en natuurstenen vloertegels met vloerverwarming. Aan de voorzijde 

van de woning, aan weerszijden van de entree en beide via de gang 

te betreden, twee ruime kamers met massief eiken vloerdelen, 

waarvan één kamer met authentieke vaste kasten en openslaande 

deuren naar de tuin. Deze kamer is tevens te betreden via de gang 

naar de zij-ingang van de woning waardoor dit een ruimte voor 

kantoor/praktijk aan huis kan zijn. 





Aansluitend aan de gang vindt u een toilet met fontein en de ruime pantry met kastenwand en vriezer. 

Tevens bereikt u hier de royale kelder met raam en originele plavuizen. Verder vanuit de gang toegang 

tot de ruime leefkeuken met vloerverwarming en voorzien van diverse apparatuur zoals vaatwasser, 

oven, koelkast, Gaggenau fornuis en koffiezetapparaat. Vanuit hier ook openslaande deuren naar de 







Buitenruimte

Deze ruimte bestaat uit een volledig opnieuw aangelegde tuin, inclusief besproeiingssysteem. De 

grote schuur is verbouwd en beschikt over goede isolatie, een aparte CV ketel, nieuwe ramen, nieuw 

dak en door de verplaatsing van een muur is een overdekt gedeelte bij de achtertuin gerealiseerd, met 

plek voor een buitenkeuken. Verder zijn er twee parkeerplekken op eigen terrein.





1e verdieping

Op de overloop een open ruimte met originele kastenwand met 

daarin de opstelling van de cv-ketel (2015) en garderobe, moderne 

kastenwand, brede gang met dubbele deuren, bergkast en toilet met 

fontein. Aparte muziek/tv/leeskamer met twee originele vaste 

kasten. 














U-vormige woonkamer met complete, open designkeuken met vaatwasser, combi-oven, koelkast, 

afzuigkap en Gaggenau fornuis. Vanuit deze heerlijk lichte kamer heeft u prachtig uitzicht, onder 

andere op een van de oudste kerkjes van Nederland; de Engelmunduskerk. Deze verdieping is 

voorzien van een sfeervol balkenplafond en een mooie eiken vloer.







2e verdieping

Strakke gang met authentieke houten spanten, 2 ruime slaapkamers 

met het prachtig zichtbare balkenplafond, zolderbergruimte, 

luxueuze badkamer met wastafel en douche, apart toilet met 

fontein. Ruime masterbedroom over de gehele breedte van de 

woning met eveneens het prachtig zichtbare balkenplafond, aparte 

walk in closet met mooie maatwerk kasten en luxueuze open 

badkamer met ligbad, dubbele wastafel en afgesloten douche en 

toilet. Vanuit de badkamer uitzicht op het Noordzeekanaal! 







English text





Fantastic and unique villa; a listed monument situated at a special location in Velsen-Zuid on the 

outskirts of the historic village of Oud-Velsen and only 20 minutes from Amsterdam.





The property was built in 1821 and in 2002 completely renovated under architecture. The renovation 

has been done with use of luxurious materials. The living area is 345 m2 excl. barn. The spacious barn 

and the house are located on private land. The recently landscaped garden has plenty of private 

parking. This property also lends itself to use as a house with office / home business. In short; a 

unique and beautiful home that is turn-key!





Layout:


Ground floor: large entrance hall, T-shaped wide corridor with stone tiles with underfloor heating. In 

front of the house, on either side of the entrance and to enter both through the hallway, two spacious 

bedrooms with solid oak flooring, one room with authentic closets and French doors to the garden. 

This room can also be accessed via the corridor to the side entrance of the house so this may be an 

area for office / practice at home. Adjacent to the hall there is a toilet and a spacious pantry with 

cupboards and freezer. Also here you can reach the large and dry basement with windows and original 

tiles. Furthermore, from the hallway access to the spacious living / dining room with underfloor 

heating, patio doors to the garden on the south and open design kitchen with appliances including 

dishwasher, oven, refrigerator, extractor, Gaggenau oven and coffee maker. Middle room with stairs to 

mezzanine with wardrobe and installation cabinets, stairs to the 1st floor.





1st floor: open space with original wall cupboard containing the preparation of the boiler (2015) and 

wardrobe, modern wardrobe, wide hallway with double doors, lockers, toilet. Separate music / TV / 

reading room with two original cupboards. U-shaped living room with fully equipped designer kitchen 

with dishwasher, microwave oven, refrigerator, hood and Gaggenau stove. From this wonderfully 

bright room there are stunning views, including one of the oldest churches in the Netherlands; the 

Engelmundus Church. This floor features an attractive beamed ceiling and a beautiful oak floor.





2nd floor: hall with authentic wooden beams, 2 large bedrooms with beautiful exposed beams, loft 

storage space, luxurious bathroom with sink and shower, separate toilet. Spacious master bedroom 

over the entire width of the house, also with the beautiful visible beams, lots of attic storage space, 

separate walk-in closet with beautiful custom cabinetry and luxurious open plan bathroom with 

freestanding bath, double sink and enclosed shower and toilet. From the bathroom you have a view 

on the North-Sea canal!

Meervlietstraat 58 Velsen-Zuid



Outside Area: 


This area consists of a fully re-designed garden including irrigation system. The large barn has been 

restored and has good insulation, a separate boiler, new windows, new roof and covered part in the 

backyard, with room for an outdoor kitchen. There are two parking spaces on site.





Setting:


Located on the outskirts of the picturesque and car-free village "Old Velsen" with picturesque streets 

in the old core. Around the corner, there is a cozy restaurant and within walking distance of the 

beautiful parks Velserbeek and Beeckestijn also within cycling distance of several schools, 

Kennemerduinen, the IJmuiderstrand, dunes and recreation area Spaarnwoude where you will find 

among others a beautiful golf course. Also just steps from public transportation to Haarlem and 

Amsterdam and easy access to highways (A9 and A208) and also close to Schiphol.


On this beautiful location near the wide, salty water from the North Sea Canal there are views on the 

largest and most beautiful ships on their way to the sea locks IJmuiden or the Amsterdam harbor.





Specifics:


- Surface area: 345 m2


- Capacity: 1,355 m3


- High ceilings


- New roof completely isolated


- Philip Starck toilets/bath


- Very extensive new electrics and various other facilities. With, among others B & O cabling, intranet 

and internet throughout the house


- alarm System


- Boiler Remeha Calenta (2015)


- Basement


- Stone barn


- Parking on site


- Ideally suited for office / practice at home

Meervlietstraat 58 Velsen-Zuid



Kadaster

Adres


Postcode / plaats


Gemeente


Sectie / perceel


Oppervlakte


Soort

Meervlietstraat 58


1981 BM / Velsen-Zuid


VELSEN


H / 6115


409 m²


villa





De Buurt

Oud-Velsen
Het pittoreske en autoluwe dorp “Oud Velsen” met schilderachtige straatjes in de oude 

kern en met een eeuwenoude historie maakt deel uit van de gemeente Velsen en grenst 

direct aan het Noordzeekanaal.

Horeca
Om de hoek o.a. het gezellige restaurant 'De Heeren van Velsen' en op loopafstand vindt 

u de prachtige parken Velserbeek en Beeckestijn met beide een sfeervolle horeca 

gelegenheid. 

Naast eerder genoemde parken, zijn ook het Kennemerduin, het IJmuiderstrand en 

recreatiegebied Spaarnwoude met o.a. een prachtige golfbaan op fietsafstand. Tevens is 

er in IJmuiden o.a. een sfeervolle schouwburg met een divers aanbod voor jong en oud.

Recreatie

Er zijn diverse kinderopvang, basis- en middelbare scholen in de nabije omgeving. 

Velserbeek heeft naast een heerlijk speelbaar park ook een kinderboerderij en speeltuin. 

Tevens is er in IJmuiden een grote speeltuin 'De Veilige Haven'.

Kindvriendelijk

De woning ligt op steenworp afstand van het openbaar vervoer naar o.a. Haarlem en 

Amsterdam en er is een directe verbinding naar uitvalswegen (A9 en A208) Ook gelegen 

op korte afstand van Schiphol.

Uitvalswegen



Koopakte woonhuis
Erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen


Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere bepalingen verbonden zijn. Deze worden dan aan elke 

opvolgende eigenaar opgelegd. Ze staan gewoonlijk in het eigendomsbewijs. In het eigendomsbewijs 

van de huidige eigenaar kunnen erfdienstbaarheden, kettingbedingen of bijzondere bepalingen 


vermeld staan.






Verdere bijzonderheden


Milieu: conform omgevingsrapportage


Eigen grond: het registergoed staat op eigen grond


Levering: het registergoed wordt geleverd vrij van huur en ontruimd


Roerende zaken: zie lijst roerende zaken


Aanvaarding: de overdrachtsdatum wordt in overleg vastgesteld.






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 huisvestings-


vergunning, hypotheek, nationale hypotheek garantie) worden alleen in de koopakte opgenomen als 

deze in de onderhandelingen zijn afgesproken.


Voor zover hieronder aanvullende clausules zijn vermeld, worden deze opgenomen in de koopakte.



Notariskeuze


Koper is gerechtigd voor het transport een notaris aan te wijzen. Echter ter zake de notariskeuze van koper 

behoudt verkoper zich voor dat die notaris kantoor dient te houden in de regio Haarlem of 


binnen een straal van 10 kilometer daarbuiten. Indien koper een notaris wenst aan te wijzen die kantoor 

houdt buiten voormeld werkgebied zijn de eventuele aanvullende kosten van die notariskeuze (zoals 

bijvoorbeeld eventuele kosten die deze notaris aan verkoper in rekening brengt voor het 


opstellen van een volmacht voor de verkoper en eventuele kosten welke een regionale notaris aan 


verkoper in rekening brengt voor de legalisatie van de handtekening van verkoper op die volmacht) voor 

rekening van koper.


Verkopend makelaar en diens opdrachtgever (verkoper) zijn voorts gerechtigd eventuele andere 


kosten, welke verband houden met het feit dat het transport plaatsvindt buiten de regio, in rekening 


te brengen bij de koper. Deze kosten zijn gebaseerd op het extra beslag van productiemiddelen en tijd. De 

kosten zullen worden berekend op basis van een nog nader op te geven uurtarief waarbij in ieder geval de 

reistijd heen en terug in rekening gebracht zal worden, alsmede een kilometervergoeding van 45 eurocent 

per kilometer (heen en terug).






Aanvullende clausules op te nemen in de koopakte





1. BEDENKTIJD


De koper die een tot bewoning bestemde onroerende zaak koopt en 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 tegen bewijs van ontvangst. 

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.





2. SCHRIFTELIJKE VASTLEGGING


Uit deze overeenkomst vloeien pas verplichtingen voort als beide partijen deze akte hebben onder-


tekend. De partij die deze akte als eerste ondertekent, doet dit onder voorbehoud dat hij uiterlijk op 


de derde werkdag nadat hij de akte ondertekend heeft (een kopie van) de door beide partijen onder-


tekende 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.



3. ALGEMENE OUDERDOMSCLAUSULE


Koper verklaart ermee bekend te zijn dat de woning tenminste 190 jaar oud is, wat betekent dat de 


eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk 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 artikel 5.3 omschreven “woongebruik”.





4. 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 grondwater-


verontreiniging niets anders bekend is. 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.





5. FUNDERINGSCLAUSULE (FUNDERINGSGESTELDHEID)


Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de fundering en koper vrijwaart verkoper voor alle 

aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele funderingsproblematiek.





6. TOELICHTINGSCLAUSULE NEN2580 De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. 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 interpretatie- verschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.



Voorbehoud en onderzoeksplicht


Hoewel gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijke inventarisatie van de beschikbare gegevens, moet 

ervan uitgegaan worden dat het bovenstaande slechts indicatief is. De gegevens (bedragen, jaartallen, 

omschrijvingen etc.) zijn soms verkregen door mondelinge informatie, visuele opname, 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. De verkopend makelaar of uw eigen makelaar kan u hierover informeren.






Verdere informatie


Alle belangrijke documentatie is bij de verkopend makelaar op te vragen.






Gunning


Verkoper behoudt zich het recht voor om het object te gunnen aan de gegadigde van zijn keuze.


Een overeenkomst komt eerst dan tot stand indien overeenstemming is bereikt over zowel de koopsom en 

oplevering alsmede details als roerende zaken e.d.






Disclaimer


Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen 

enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de 

gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.



Isabelle Band Arnold Zuidema

Mireille Adelaar

Amsterdam

Amsterdam      Haarlem      Haarlemmermeer      Heemstede-Aerdenhout

Team

Hendrik Jacobszstraat 10      1075 PD Amsterdam      020 - 800 23 83


amsterdam@mooijekindvleut.nl      www.mooijekindvleut.nl



Huizenmatchers

Bij dit huis


Wij vinden wonen van levensbelang Voor


iedereen. Uw huis moet een thuis worden én


Een goede investering zijn. Wij willen graag


Iedereen duurzaam gelukkig maken. Met de


verkoop of aankoop, met elke ruimte, elke


Steen, elke beslissing. Dat is ons vak.






Een mooi vak


Om dat vak goed uit te oefenen,


investeren we in goede opleidingen, zorgen


we voor voortdurende kennis-updates en


Ontwikkelen we specialistische expertises. 

Met technische en financiële know-how en 

sterke lokale netwerken. We zijn thuis in 

huizen, thuis in buurten.


 

9.4
FUNDA

We zijn er ook voor u


U heeft belangstelling voor het huis in deze


brochure. Laat u goed informeren door


deskundigen. En bespreek het me uw


Makelaar, familie en/of vrienden, 


buurtgenoten, enz.






De ideale match tussen huis, mens en wens


We gaan voor de ideale match tussen huis,


mens en wens. Dat doen we al sinds 1975.


Dat is een hoop mensenkennis, veel markt-


Inzicht en heel veel huizen aan- en verkopen


bij elkaar.





Heeft u nog vragen, neem dan gerust 


contact met ons op. Via uw eigen 


aankoopmakelaar, of rechtstreeks.

Altijd op de hoogte van de 

nieuwste huizen? Volg ons 



Uw huis is 


goud waard.

Ontdek nu hoeveel.

Wij zijn thuis in uw buurt en in uw regio. Weten dus precies wat er speelt in de markt.




Wilt u weten wat uw huis waard is? Voor de hypotheek, de volgende stap of bij verkoop?

Vestiging Amsterdam


Hendrik Jacobszstraat 10    1075 Amsterdam

Vestiging Haarlem


Gedempte Oude Gracht 124    2011 GX Haarlem

Vestiging Heemstede-Aerdenhout


Zandvoortselaan 159    2016 AM Heemstede

H U I Z E N M A T C H E R S

Amsterdam      Haarlem     Haarlemmermeer    Heemstede-Aerdenhout

Bel of mail ons voor een gratis waardebepaling of advies. 




Wij helpen u graag.

amsterdam@mooijekindvleut.nl   020 - 800 23 83 haarlem@mooijekindvleut.nl   023 - 542 02 44

heemstede@mooijekindvleut.nl   023 - 800 02 00

Vestiging Haarlemmermeer


Raadhuisplein 306A    2131 TZ Hoofddorp
hoofddorp@mooijekindvleut.nl   023 - 303 34 84



H U I Z E N M A T C H E R S

Onze middelen
Van de vertrouwde brochures via Funda tot de allernieuwste 360 graden videotechnieken; we zetten


alle denkbare middelen in om u te helpen bij de (ver)koop van uw huis. We tijgeren voor u en 

vinden eigenlijk alleen het beste goed genoeg.




