
Parklaan 11, Haarlem

Herenhuis 


In het centrum


Nabij Kenaupark





Soort wonig




Type woning




Woonoppervlakte




Inhoud




Perceeloppervlakte




Kamers




Slaapkamers




Bouwjaar

herenhuis

tussenwoning

305 m²

1259 m³

271 m²

8

4

1882

Ligging:


Tuinligging:


Isolatie:


Verwarming:


Parkeergelegenheid:


Berging:

in centrum


noord


volledig geisoleerd


c.v.-ketel, open haard


parkeervergunningen


nee



Kom binnen!

Karakteristiek herenhuis in Eclectische stijl. 

Brede en diepe achtertuin. 





Veel verrassende en authentieke details 

bewaard en gerestaureerd. 





Zeer goed geïsoleerd en hoogwaardig 

verbouwd. 4 grote slaapkamers, 3 badkamers, 

walk-in closet, werkkamer, wasruimte en 

imposante wijnkelder. 





Het herenhuis uit 1882 is een heerlijk 

familiehuis en heeft een bijzonder ruime en 

brede maatvoering. 





De brede en diepe achtertuin heeft meerdere 

zonneterrassen en is onderhoudsvriendelijk 

aangelegd. 





Vanaf 2009 is de woning ingrijpend 

gerenoveerd en gemoderniseerd met als 

resultaat een uitstekend geïsoleerd en 

hoogwaardig afgewerkt geheel zonder dat er 

afbreuk is gedaan aan de vele sfeerbepalende 

elementen. 

Comfort verhogende voorzieningen gaan 

moeiteloos hand in hand met oorspronkelijke 

elementen. 





Zo zijn onder andere de buitenluiken, de 

winterluiken, meerdere schouwen, marmeren 

vloeren en marmeren lambrisering, paneel- en 

suitedeuren, geornamenteerde plafonds etc. 

etc. behouden.





Aan de statige Parklaan in hartje centrum en 

om de hoek van het door Zocher ontworpen 

stadspark het Kenaupark. Station Haarlem, 

winkels, musea, theaters en scholen in de 

buurt. De Parklaan: een uitstekende 

verbinding naar de A200 (A9) en naar de 

Westelijke Randweg (N208).  









Goed om te weten


* Fraai familiehuis met goede maatvoering, ook geschikt voor combinatie wonen/werken


* Grote, droge wijnkelder H=1.86m


* Gevels gereinigd en gevoegd 


* Geheel voorzien van dubbel glas


* Dakisolatie


* Vloerisolatie


* Open haard


* Parketvloer


* Authentieke details bewaard gebleven 


* Drie badkamers


* Twee cv-ketels


* Gemeentelijk monument


* Parkeren met parkeervergunning of abonnement in de parkeergarage


* Oplevering in overleg



Situatie



0
Begane grond



1
1e verdieping



2
2e verdieping



Kelder



Parterre

Klassiek entree met brede voordeur. Entree met marmeren vloer en 

lambrisering. Werkkamer met vaste kast, luiken en origineel 

postvak. Hal met marmeren vloer, muurfontein, trappenhuis met 

rijke versiering. Toiletruimte met aansluiting voor w.c. en urinoir/

bidet. Garderobe en gang naar keuken, achtertuin en woonkamer. 

Dichte woonkeuken met Aga 6-pitsfornuis met oven, Quooker, 

originele aardappelkast en Amerikaans model side by side koel-/

vrieskast met ijsdispenser, vaatwasser en granito aanrechtblad. 

Bijkeuken met veel bergruimte en toegang naar de achtertuin.

Grote kelder met gewelven plafond, nu in gebruik als opslagruimte (droog) en wijnkelder. Woonkamer 

en -suite met aan de voorkant de herenkamer met bibliotheek, schouw en vrij zicht over de brede 

Parklaan. In het midden het zitgedeelte met schouw. Aan de achterkant is het eetgedeelte in de serre 

met prachtig houtsnijwerk, winterluiken en openslaande deuren naar de achtertuin.



Parklaan 11 Haarlem

















1e verdieping

Ruime overloop, aan de voorkant master bedroom met schouw en 

ornamentenplafond. Walk -in closet en openslaande deuren naar het 

balkon. Aan de achterkant de badkamer met vrijstaand ligbad op 

pootjes, toilet met ingebouwd elektrisch bidet, inloopdouche en 

dubbele wastafel. Tweede slaapkamer aan de achterzijde met 

badkamer voorzien van inloopdouche, toilet en wastafelmeubel.









2e verdieping

Overloop en daklicht. Wasruimte met dakraam, cv-ketels en 

aansluiting voor wasmachine en droger. 


Slaapkamer met dakkapel en bergruimte, slaapkamer achter met 

twee dakramen en grote kast. De derde badkamer met ligbad, 

inloopdouche, toilet en wastafelmeubel is toegankelijk vanuit de 

beide slaapkamers







Parklaan 11 Haarlem



Buiten

De fraai aangelegde en zonnige achtertuin op het noorden heeft een oppervlakte van 120m2 en 


ligt door de brede en diepe maatvoering heerlijk vrij. 







Kadaster

Adres


Postcode / plaats


Gemeente


Sectie / perceel


Oppervlakte


Soort

Parklaan 11


2011 KP / Haarlem


HAARLEM


B / 2324


271 m²


herenhuis





Meetrapport





De Buurt

Historische binnenstad
Het historische centrum van Haarlem strekt zich uit langs het centrum aan het Spaarne, 

de Heiliglanden en de Vijfhoek. Prachtige grachten, mooie kerken, de Grote Markt, leuke 

straatjes, diverse monumenten en verstopte hofjes. 

Winkelen
Meerdere jaren achtereen is de Kleine Houtstraat uitgeroepen tot de Beste Winkelstraat 

van Nederland. En terecht! Daarnaast zijn er nog veel minstens net zulke leuke straten in 

het centrum te vinden met een divers winkelaanbod.

In het centrum zijn uitgaansgelegenheden te over! De Schouwburg, de Toneelschuur, 


de Philharmonie en beroemde musea als het Frans Halsmuseum en het oudste museum 

van Nederland, het Teylers. 

Uitgaan

Het centrum telt vele restaurants: eindeloos uit eten! En veel cafés, al dan niet 

gespecialiseerd op bier- of wijngebied. Zodra het weer het toelaat stromen de gezellige 

terrassen op de Grote Markt, de Oude Groenmarkt en de Botermarkt vol.

Horeca

Het centrum bruist en biedt tegelijkertijd alle ruimte voor kinderen met diverse 

speeltuinen, speelgoedwinkels, kindvriendelijke koffiezaken, de bibliotheek, diverse 

kinderopvanglocaties, basisscholen en het Stedelijk Gymnasium.

Kindvriendelijk



51%

49%

0,6 per huishouden

Leeftijd

Huishoudens

Koop / huur

Buurtinformatie - Haarlem / Stationsbuurt

MAN

VROUW

AUTO



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.






Biedsysteem


De beschikbare relevante stukken zijn op te vragen bij Mooijekind Vleut Makelaars o.g.


Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, geldt het onderstaande biedsysteem:


Het “Amsterdamse” biedsysteem


Zodra de woning op de markt komt, krijgt degene die als eerste een, naar het oordeel van de verkoper 

(of cliënt makelaar) een aanvaardbaar openingsbod heeft uitgebracht, de positie van eerste bieder.


Tijdens de onderhandelingen met de eerste bieder kunnen bezichtigingen met andere 

koopgegadigden voor de woning gewoon plaatsvinden. Andere koopgegadigden wordt bij de 

bezichtiging gemeld dat er inmiddels een openingsbod van de eerste bieder op de woning rust 

(bedrag en naam van eerste bieder worden niet gemeld).


Om de onderhandelingen met de eerste bieder af te breken c.q. af te dwingen hebben de andere 

koopgegadigden de mogelijkheid om een éénmalig uiterst voorstel (“storingsbod”) uit te brengen 

welke hun koopsom aangeeft alsmede hun voorwaarden (eventuele ontbindende voorwaarden, 

opleveringsdatum, roerende zaken e.d.).


Indien het storingsbod voor verkoper voldoende is om te verkopen, dan zal de verkopend makelaar 

aan de eerste bieder vragen diens uiterst voorstel neer te leggen.


Is dit uiterste voorstel voldoende voor verkoper, dan zal de koop worden gesloten met de eerste 

bieder. Indien het laatste voorstel voor verkoper niet voldoende is, dan zal met de uitbrenger van het 

beste storingsbod de koop worden gesloten. 


De verkoper behoudt zich nadrukkelijk het recht van gunning voor.





Het staat verkoper -ook tijdens het biedingsproces- vrij om de wijze van bieden en/of onderhandelen 

te wijzigen. Geen enkele bieder of gegadigde kan enig recht ontlenen aan de gehanteerde of te 

hanteren biedsystemen.



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 vijfde 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 130 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 dan: zie aangehechte milieurapportage, welke onverbrekelijk 

verbonden is aan de 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.





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. ASBEST


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. 





7. TOELICHTINGSCLAUSULE NEN2580


De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eendui-


dige 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.





8. TOESTEMMING VERSTUREN DOCUMENTEN AAN MAKELAAR(S)


Ondergetekenden verklaren hierbij toestemming te geven aan de notaris om het ontwerp van de akte van 

levering toe te sturen aan de bij de transactie betrokken makelaar(s).


Voorts verklaren ondergetekenden hierbij toestemming te geven aan de notaris om de nota van afrekening 

(met bijbehorende bijlagen) te sturen naar de makelaar die de betreffende partij bijstaat bij de onderhavige 

overeenkomst.



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.






Tekeningen/Plattegrond


Eventueel in de brochure aanwezige kopieën van (bouw)tekeningen c.q. plattegronden zijn over het 

algemeen van oudere datum, zijn of kunnen vaak niet op schaal gekopieerd worden en hoeven niet 

representatief te zijn voor de huidige indeling en maatvoering en zijn slechts ter indicatie bijgevoegd. 

Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.






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.



Lijst van zaken

BA GM TO

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - schilderij ophangsysteem X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

BA = Blijft achter       GM = Gaat mee       TO = Ter overname



Lijst van zaken

BA GM TO

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - wastafel X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X



Lijst van zaken

BA GM TO

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/

energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

CV met toebehoren X

(Klok)thermostaat X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - via CV-installatie X

 - close-in boiler X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - Jacuzzi X

 

BA = Blijft achter       GM = Gaat mee       TO = Ter overname



Leeg

Amsterdam      Haarlem      Haarlemmermeer      Heemstede-Aerdenhout

Gedempte Oude Gracht 124      2011 GX  Haarlem      023 - 542 02 44


haarlem@mooijekindvleut.nl      www.mooijekindvleut.nl

Maarten Bos Tamara Woortman-Migchelsen

Team 



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.


 

9.1
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.




