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wonen!

Rustig maar toch centraal gelegen 
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Raadhuisstraat 12

Vraagprijs

€ 315.000,- K.K.
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Kenmerken

& specificaties
Overdracht

Vraagprijs € 315.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, portiekflat

Woonlaag 1e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1984

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Isolatievormen Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 55,4 m²

Inhoud 182 m³

Oppervlakte externe bergruimte 5,6 m²

Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 3,3 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

Aantal balkons 1

 

Energieverbruik

Energielabel C

 

CV ketel

CV ketel Bosch

Bouwjaar 2004

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting



Kenmerken

& specificaties
Aantal parkeerplaatsen 3

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Heeft een balkon Ja

Heeft schuur/berging Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Reservefonds Ja

Meer jaren onderhoudsplan Ja

Opstal verzekering Ja



Omschrijving
******************SCROLL DOWN FOR ENGLISH************************




Hier wil je toch wonen?  Rustig gelegen maar toch alles bereikbaar!




Kom snel kijken naar dit leuke 3-kamer appartement van 55m2, rustig gelegen in de gewilde 
Indische buurt - Zuid!

 Deze vrolijke woning gelegen op de 1ste etage van een kleinschalig complex heeft een ruime 
lichte woonkamer met semi-open keuken. De woning bevat twee slaapkamers, waarvan de 
hoofdslaapkamer toegang geeft tot het nette balkon op het zonnige zuiden. De verlichting in 
woon en hoofdslaapkamer is voorzien van handige touch dimmers zodat het licht kan worden 
afgestemd op elke situatie. Er is tevens de beschikking over een moderne badkamer met inloop-
regen douche alsmede een separaat modern zwevend toilet met fontein. Het appartement is 
grondig aangepakt in 2020 door het leggen van nieuw doorlopend laminaat, het schilderen van 
alle kozijnen aan de binnenzijde en een nieuw strak gestuct plafond. Kortom: een uitstekend 
onderhouden en zo te betrekken woning!  




Last but not least: op de begane grond bevindt zich een ruime privé berging (5,5m2). Het 
appartementencomplex ligt aan een voor auto's doodlopende straat met parkeergelegenheid. 
Aan de achterzijde van het gebouw zijn voor de bewoners nog 3 parkeerplaatsen beschikbaar. 




De locatie is geweldig gelegen want op minder dan 200m afstand treft men een grote Albert 
Heijn XXL (Soendaplein) en winkelstraat de Generaal Cronjé met een zeer gevarieerd aanbod 
aan winkels. Het Centraal Station van Haarlem ligt slechts op 5 minuten fietsafstand. Het 
bruisende centrum van Haarlem met haar vele winkels, restaurants en historische gebouwen is 
fietsend binnen 8 minuten te bereiken. Een dagje naar het Bloemendaalse of Zandvoortse 
strand? Ook dat kan want deze locaties zijn op de fiets uitstekend te bereiken. Geen weer om te 
fietsen? Een busstation richting het centrum ligt letterlijk op een steenworp afstand van het 
appartement.




Indeling: 

Begane grond: gezamenlijke entree, bellentableau, privé-berging. 

1ste verdieping : entree, hal, ruime lichte woonkamer met open keuken die voorzien is diverse 
apparatuur, badkamer (2008) voorzien van douche, wastafel en aansluiting voor wasmachine/
droger, separaat toilet (2008) met fontein, bergkast met CV-ketel. Twee slaapkamers waarvan 
er één toegang heeft tot het balkon op het zuiden. 




Bijzonderheden: 

• Bouwjaar 1984 

• Woonoppervlakte 55m2 (NEN2580)

• Gezonde en actieve VVE 

• Servicekosten: €114

• Voorzien van volledige dubbele beglazing 

• Verlichting in woon en slaapkamer voorzien van touch dimmers 




• Moderne badkamer met inloop-regen douche, zwevend toilet en fontein

• Elektra: 4 groepen met aardlekschakelaar 

• Verwarming en warm water d.m.v. CV  bouwjaar 2004 

• Complex is voorzien van 3 gezamenlijke parkeerplekken 

• Ideale ligging in de gewilde Indische buurt - Zuid 

• Zie voor de maatvoering de plattegronden 

• Oplevering in overleg  






**************************ENGLISH*******************************




 Quietly located but still extremely accessible!




Come and have a look at this nice 3-room apartment of 55m2, quietly located in the popular 
Indische Buurt – Zuid ! This cheerful house located on the 1st floor of a small-scale complex has a 
spacious bright living room with semi-open kitchen. The house contains two bedrooms, the 
master bedroom gives access to the neat balcony on the sunny south. The lighting in the living 
room and master bedroom is equipped with handy touch dimmers so that the light can be 
adjusted to any situation. There is also a modern bathroom with a walk-in rain shower and a 
separate modern wall-mounted toilet with fountain. The apartment was thoroughly done in 
2020 by laying new continuous laminate, painting all the windows on the inside and installing a 
new sleek plastered ceiling. In short: an excellently maintained and ready to move into home!




Last but not least: on the ground floor there is a large private storage room (5.5m2). The 
apartment complex is located on a dead-end street for cars with parking. There are 3 parking 
spaces available for residents at the rear of the building.




The location is great because less than 200m away you will find a large Albert Heijn XXL 
(Soendaplein) and the Generaal Cronjé shopping street with a very varied range of shops. 
Haarlem Central Station is only a 5-minute bike ride away. The bustling center of Haarlem with 
its many shops, restaurants and historic buildings can be reached within 8 minutes by bike. A 
day at the Bloemendaal or Zandvoort beach? That is also possible because these locations are 
easily accessible by bicycle. No weather for cycling? A bus station to the center is literally a 
stone's throw from the apartment.




Layout:

Ground floor: joint entrance, doorbells, private storage room.

1st floor: entrance, hall, spacious bright living room with open kitchen with various equipment, 
bathroom (2008) with shower, sink and connection for washing machine / dryer, separate toilet 
(2008) with fountain, storage cupboard with central heating boiler. Two bedrooms, one of which 
has access to the south-facing balcony.















Particularities:

• Year of construction 1984

• Living area 55m2 (NEN2580)

• Healthy and active VVE

• Service costs: €114

• Equipped with full double glazing

• Lighting in living room and bedroom with touch dimmers

• Modern bathroom with walk-in rain shower, floating toilet and fountain

• Electricity: 4 groups with earth leakage circuit breaker

• Heating and hot water by means of CV built in 2004

• Complex has 3 shared parking spaces

• Ideal location in the popular Indian neighborhood - Zuid

• See the floor plans for the dimensions

•Delivery in consultation





























Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Naam kantoor:  Paraaf Verkoper:  Paraaf Koper: 

1 van 3 
Object: 

LIJST VAN ZAKEN
BEHORENDE BIJ
Object 

Datum 

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 

KAN WORDEN
OVERGENOMEN N.V.T.

Buiten 

Buitenverlichting 

Vijver 

Broeikas 

Vlaggenmast 

Woning 
Alarminstallatie 

Brievenbus 

(Voordeur)bel 

Rookmelders 

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie 

Vliegenhorren 

Raamdecoratie, te weten 
Gordijnrails 

Gordijnen 

Rolgordijnen 

Vitrages  

GAAT 
MEE

Zonnepanelen



Naam kantoor:  Paraaf Verkoper:  Paraaf Koper: 
Object: 

Vloerdecoratie, te weten 

Warmwatervoorziening/CV 
CV met toebehoren 

Close-in boiler 

Geiser 

Thermostaat 

Airconditioning 

Kokend waterkraan 

Open haard, houtkachel 

Allesbrander 

Kachels 

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 
Keukenmeubel 

(Combi)magnetron 

Oven 

Vaatwasser 

Wasmachine 

Wasdroger 

Verlichting, te weten: 

Opbouwverlichting 

(Losse) kasten, legplanken, te weten: 
Losse kast(en) 

2 van 3 

BLIJFT 
ACHTER 

KAN WORDEN
OVERGENOMEN N.V.T.GAAT 

MEE



Naam kantoor: 3 van 3 
Object: 

Vast bureau 

Spiegelwanden 

Sanitaire voorzieningen 
Badkameraccessoires 

Wastafel(s) 

Toiletaccessoires 

Veiligheidsschakelaar wasautomaat 

Waterslot wasautomaat 

Telefoontoestel/-installatie 
Telefoontoestellen 

Telefooninstallatie 

Voorzetramen/radiatorfolie etc., te weten: 
Radiatorafwerking 

Voorzetramen 

Isolatievoorzieningen 

Overige zaken, te weten: 
Schilderijophangsysteem 

Voor akkoord: 
De verkoper(s) 

Voor akkoord: 
De koper(s) 

Naam: 

Plaats: 

Datum: 

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

Naam: 

Plaats: 

Datum:

BLIJFT 
ACHTER 

KAN WORDEN
OVERGENOMEN N.V.T.GAAT 

MEE

Aanvullende 
opmerkingen:



Locatie

op de kaart



Bekijk deze 

woning online!
webspace.yisual.com/raadhuisstraat12

Raadhuisstraat 12, Haarlem

Scan deze code en

bekijk de woning


op je mobiel!



Heeft u 

interesse?

Kingsfordweg 151

1043 GR Amsterdam




023-2052296

info@vkmakelaars.nl

vkmakelaars.nl
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