
Te koop in Haarlem

SCHOTERWEG 31 C

Vraagprijs € 245.000 K.K.

Makelaar Nieuwe Stijl Beverwijk

TEL. 0251-501735

makelaarnieuwestijl.nl

info@makelaarnieuwestijl.nl



Overdracht

Vraagprijs € 245.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, portiekflat

Woonlaag 2e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1980

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dubbel glas

Spouwmuren

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 52 m²

Inhoud 185 m³

Oppervlakte externe bergruimte 9 m²

Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 5 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

Aantal balkons 1

 

Locatie

Ligging In centrum

Nabij openbaar vervoer

 

Energieverbruik

Energielabel C

 

CV ketel

CV ketel Junkers Eurostar

Kenmerken
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Warmtebron Gas

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Heeft een balkon Ja

Heeft kabel-tv Ja

Glasvezelaansluiting aanwezig Ja

Telefoonaansluiting aanwezig Ja

Beschikt over een internetverbinding Ja

Heeft schuur/berging Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Reservefonds Ja

Opstal verzekering Ja

Kenmerken



Kenmerken
Woonoppervlakte Balkon Inhoud woning Energielabel

52 m² 5 m² 185 m³ C
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Omschrijving
Wonen in het bruisende centrum van Haarlem!




Graag willen wij u kennis laten maken met de Schoterweg 31 C, gelegen op 
de tweede verdieping met een lichte woonkamer met een open keuken, twee 
slaapkamers, badkamer en een balkon met een zeer aangename ligging op het 
zonnige westen. Het appartement heeft veel lichtinval en is voorzien van 
isolerende beglazing. Vanuit beide slaapkamers heeft u toegang tot het balkon. 
Tevens is er een technische ruimte en een ruime berging met voldoende 
opslagruimte. 




Verder woont u straks op uitstekende locatie met op loopafstand trein- en 
busstation Haarlem (bus naar Schiphol), Cronjestraat voor meer dan de 
dagelijkse boodschappen en de parkeergarage. Met op fietsafstand het strand. 
Met de auto kunt u binnen ca. 20 minuten Amsterdam bereiken. 




Woonoppervlakte: ca. 52 m²

Bouwjaar: 1980 

Energielabel: C 




INDELING




BEGANE GROND: Centrale entree, brievenbussen, trappenhuis en berging.




Aan de achterzijde is er een ruime berging van 8 m². Hier heeft u meer dan 
voldoende opslagruimte voor meerdere fietsen. 




TWEEDE VERDIEPING: Entree, hal, intercom, meterkast, toilet, woonkamer, 
keuken, twee slaapkamers, badkamer, technische ruimte en balkon.




Slechts twee appartementen per etage (extra privacy). De woonkamer is een 
heerlijke plek met veel lichtinval door middel van grote ramen. Ook is er een 
nis aan de voorzijde met zicht op de Schoterweg. Leuk om een werk- of 
leesplek te realiseren. Bovendien heeft dit appartement een goede praktische 
indeling met een open keuken. Deze is voorzien van een losse vier-pits 
gaskookplaat met afzuigkap, koelkast met vriesvak en een losse combi-oven 
met magnetron functie. De ventilatie van de afzuiging wordt naar buiten 
afgevoerd. Alle ramen zijn van dubbel glas. 
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Via de hal komt u in contact met twee slaapkamers. Beide kamers hebben 
uitzicht op het westen met elk een eigen toegangsdeur naar het balkon toe. 
De badkamer heeft een douche, toilet en wastafel met spiegel. Ook is hier 
plek voor de wasmachine. 




Ten slotte één van de fijnste plekken van dit appartement. Het balkon! Hier 
kunt u met name in de middag en eind van de dag heerlijk vertoeven. De 
ligging van het balkon is gelegen op het zonnige westen.




BIJZONDERHEDEN:




-	Uitstekende ligging in Haarlem

-	Balkon op het zonnige westen  

-	Actieve VvE 

-	Servicekosten € 95 p.m. Inclusief schoonmaak en glazenwasser.

-	Glasvezelaansluiting 

-	Extra privacy (slechts 2 appartementen per portiek)

-	Geheel voorzien van isolerende beglazing

-	Op loopafstand van het centrum, trein- en busstation

-	Op fietsafstand van het strand, diverse sportverenigingen en scholen. 

-	Met de auto kunt u binnen ca. 20 minuten Amsterdam bereiken

-	Voldoende parkeermogelijkheden, bewonersvergunning. 
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Plattegrond - 2e Verdieping
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Plattegrond - Berging
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Locatie op de kaart
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Naam kantoor:  Makelaar Nieuwe Stijl                                       Paraaf verkoper:                Paraaf koper(s): 1 van 3 
Object: Schoterweg 31 C, 2021 HZ Haarlem 
 
 
 

LIJST VAN ZAKEN,  
BEHORENDE BIJ 
 
Object: Schoterweg 31 C, 2021 HZ Haarlem 
 
Deze lijst van zaken is bedoeld om aan te geven welke zaken er al dan niet in de woning 
achterblijven. Bij onduidelijkheid of wanneer hier geen afspraken over gemaakt worden, dan 
houdt dat in dat de betreffende zaak niet in de woning achterblijft en door de verkoper mee 
wordt genomen.  
 
 

  Blijft achter Gaat mee Kan worden 
overgenomen N.v.t.  

 Buiten  
 Tuinaanleg / bestrating / beplanting      
 Buitenverlichting      
 Tijd- of schemerschakelaar / Bewegingsmelder      
 Tuinhuis/buitenberging      
 Vlaggenmast      
 Zonnepanelen      
 Loungeset      
 Woning 
 Brievenbus      
 (Voordeur)bel      
 Rookmelders      
 Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie      
 Screens       
 Rolluiken/zonwering buiten       
 Zonwering binnen       
 Vliegenhorren      
 Raamdecoratie, te weten 
 Gordijnrails      
 Gordijn grote slaapkamer      
 Rolgordijnen      
 Vitrages      
 Lamellen woonkamer      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 

 
Naam kantoor:  Makelaar Nieuwe Stijl                                       Paraaf verkoper:                Paraaf koper(s): 2 van 3 
Object: Schoterweg 31 C, 2021 HZ Haarlem 
 
 
 

  Blijft achter Gaat mee Kan worden 
overgenomen N.v.t.  

 Vloerdecoratie, te weten 
 Laminaat      
 Tegels badkamer     

 Warmwatervoorziening / CV      
 CV met toebehoren       
 Close-in boiler      
 Geiser      
 Thermostaat      
 Mechanische ventilatie / luchtbehandeling      
 Airconditioning      
 Kokend waterkraan      
 Open haard, houtkachel      
 (Voorzet) open haard       
 Allesbrander      
 Kachels      
 Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:  
 Keukenmeubel      
 Magnetron      
 Vrijstaande gaskookplaat      
 Losse combi-oven met magnetronfunctie      

 Vaatwasser      
 Afzuigkap       
 Losse koel- vriesvak      
 Verlichting, te weten:   
 Inbouwverlichting / dimmers      
 Opbouwverlichting      
 (Losse) kasten, legplanken, te weten:   
 Losse kast(en)      
 Boeken / legplanken      
 Werkbank in berging      
 Vast bureau      
 Spiegelwanden      
 
 
 
 
 
 
 

      



 

 
Naam kantoor:  Makelaar Nieuwe Stijl                                       Paraaf verkoper:                Paraaf koper(s): 3 van 3 
Object: Schoterweg 31 C, 2021 HZ Haarlem 
 
 
 

  Blijft achter Gaat mee Kan worden 
overgenomen N.v.t.  

 Sanitaire voorzieningen  
 Vaste badkameraccessoires      
 Wastafel met spiegel       
 Vaste toiletaccessoires      
 Telefoontoestel /-installatie  
 Telefoontoestellen      
 Telefooninstallatie      
 Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten:   
 Radiatorafwerking      
 Voorzetramen      
 Isolatievoorzieningen      
 Overige zaken, te weten:   
 Schilderijophangsysteem      
 Wasmachine       
 Berging drie witte plankkasten       
 Witte kast grote slaapkamer       

 
 
 
Deze lijst van zaken mag uitsluitend gebruikt worden door leden van Vereniging VBO.  
Copyright VBO 2022, versie 2022_1. 



Heeft u interesse in de

Schoterweg 31 C?

Neem contact op met ons kantoor!

Makelaar Nieuwe Stijl



Kerkweg 82

1961 JE Heemskerk 





TEL. 0251-501735

makelaarnieuwestijl.nl

info@makelaarnieuwestijl.nl


